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ABSTRAK 

Zulfah, AujiHalawati.2013. Peningkatan Hasil Belajar Menyimak Cerita Rakyat 
Melalui Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 
Panican Purbalingga. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 
Drs. H Y Poniyo, M.Pd, Pembimbing II Sri Ismi Rahayu, M.Pd. 

Kata Kunci: Menyimak cerita rakyat dan media audio visual 
 

Keterampilan menyimak berperan penting dalam usaha mempelajari 
banyak hal terutama di dunia pendidikan. Menyimak merupakan dasar bagi 
beberapa keterampilan berbahasa yang lain, yaitu: berbicara, membaca, dan 
menulis. Mengingat pentingnya keterampilan menyimak, maka keterampilan 
tersebut harus dibelajarkan sejak dini dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah 
dasar. Hal ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk jenjang pendidikan 
selanjutnya. Keterampilan menyimak di kelas V SD Negeri 01 Panican mendapat 
nilai kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan 
media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar dan performansi guru dalam 
pembelajaran menyimak cerita rakyat di kelas V SD Negeri 01 Panican. Tujuan 
penelitian ini meningkatkan kemampuan menyimak cerita rakyat pada siswa kelas 
V SD Negeri 01 Panican dengan menggunakan media audio visual. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD Negeri 01 
Panican Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalinggga yang dilaksanakan 
dengan dua siklus. Tiap-tiap siklus terdiri atas tahapan perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, tes hasil 
belajar dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data kuantitatif 
dan analisis data  kualitatif.  
  Nilai performansi guru pada siklus I sebesar 82.21, meningkat 
pada siklus II menjadi 88.66. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Nilai rata-
rata prasiklus adalah 67, 2. 2) Nilai rata-rata pre test adalah 63,03. 3) Nilai rata-
rata siklus I adalah 73,63. 4) Nilai rata-rata siklus II adalah 91,5. Nilai rata-rata 
siklus I mengalami peningkatan padasiklus II. Peningkatan hasil belajar tersebut 
karena menggunakan media audio visual. 5) Dampak penggunaan media audio 
visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan   perhatian, antusias dan keaktifan 
siswa. Dari hasil penelitian tersebut, simpulan yang dapat diambil adalah 
pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan kualitas 
hasil pembelajaran di kelas V SD Negeri 01 Panican Kabupeten Purbalingga, yang 
ditunjukkan dengan: meningkatnya perolehan hasil belajar siswa, dan aktivitas 
guru dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil belajar siswa dari 
penggunaan media audio visual lebih baik dari pada penerapan model 
pembelajaran konvensional, sehingga guru perlu mempertimbangkan penggunaan 
media audio visual pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memberikan 

gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Dengan kata lain, bab 

pendahuluan menguraikan alasan peneliti melakukan penelitian serta 

permasalahan yang akan dipecahkan. Bab ini membahas tentang hal-hal yang 

mendasari peneliti melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa bagian, 

yaitu (1) Latar Belakang Masalah; (2) Permasalahan; (3) Identifikasi Masalah; (4) 

Rumusan Masalah; (5) Pemecahan Masalah; (6) Tujuan Penelitian; dan (7) 

Manfaat penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
 
Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai 

guru adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan pembangunan Nasional 

di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, 
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yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung 

jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rokhani berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.  

Jika kita memperhatikan tujuan pendidikan Nasional, maka pembangunan 

dalam dunia pendidikan perlu diusahakan peningkatannya. Ruang lingkup 

pendidikan itu meliputi pendidikan formal, informal, maupun non formal. Salah 

satu usaha yang dapat dilakukan dalam pendidikan formal adalah dunia 

pengajaran. Permasalahan yang timbul dalam dunia pengajaran khususnya bahasa 

Indonesia selalu ada.  Siswa sering mengalami hambatan dalam mencapai prestasi 

belajar yang baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah 

faktor dari siswa atau dari tenaga pengajar itu sendiri. Motivasi dan minat belajar 

siswa masih rendah. Melihat gejala ini sebagai seorang guru harus dapat 

menciptakan suasana yang dapat meningkatkan minat belajar siswa khususnya 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Pada kurikulum 2004, yakni kurikulum berbasis kompetensi (KBK), mata 

pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa 

berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagai alat untuk mempelajari rumpun 

pelajaran lain, berfikir kritis dalam berbagai aspek kehidupan, serta 

mengembangkan sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan 

apresiatif terhadap karya sastra Indonesia. (Mulyasa dalam Solchan, 2008: 10.6).  

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

diajarkan di sekolah. Mata pelajaran Bahasa Indonesia ini penting karena 
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merupakan alat untuk mempelajari mata pelajaran lain yang ada di Sekolah Dasar. 

Semakin tinggi penguasaan pelajaran Bahasa Indonesia, diharapkan akan semakin 

tinggi pula penguasaan pelajaran yang lainnya. Pelajaran bahasa Indonesia 

dikemas dalam empat aspek keterampilan berbahasa yaitu : menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis (Tarigan, 2008: 2). Keterampilan yang satu dengan yang 

lain saling mempengarui. Standar kompetensi menyimak misalnya, sangat 

dipengaruhi oleh keterampilan berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan 

menyimak merupakan faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Menyimak merupakan dasar bagi beberapa keterampilan berbahasa yang lain, 

yaitu : berbicara, membaca, dan menulis.  

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran Bahasa adalah proses memberi 

rangsangan belajar berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai 

kemampuan berbahasa (Santosa, 2011: 5.18). Pembelajaran bahasa diharapkan 

membantu peserta didik mengenal dirinya, dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan 

kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan 

 maupun  tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan 

manusia Indonesia.  

Bahasa adalah sarana komunikasi yang penting bagi manusia (Santosa, 

2011: 1.2). Seseorang melalui bahasa dapat menyampaikan ide atau  gagasan  

kepada  orang lain. Keterampilan berbahasa sangat penting dimiliki oleh setiap 
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manusia karena bahasa seseorang  mencerminkan pikirannya. Semakin terampil 

seseorang dalam berbahasa, maka semakin jelas pula jalan pikiran orang tersebut. 

Keterampilan-keterampilan tersebut hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan 

cara sering berpraktik dan berlatih. Tarigan (2008: 2) menyatakan bahwa 

keterampilan berbahasa biasanya diperoleh manusia secara berurutan. 

Keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai manusia adalah menyimak 

dan berbicara baru kemudian membaca dan menulis. 

Keterampilan menyimak berperan penting dalam usaha mempelajari 

banyak hal apalagi di dunia pendidikan. Siswa dengan berlatih keterampilan 

menyimak diharapkan dapat menerima, memahami, dan mengidentifikasi secara 

lisan (berbicara) atau tulisan (menulis) informasi yang ia terima. Mengingat 

pentingnya keterampilan menyimak, maka keterampilan tersebut harus 

dibelajarkan sejak dini dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Hal ini 

perlu dilakukan sebagai landasan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan guru kelas V SD 

Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga, rata-rata nilai ulangan siswa adalah 

6,7. Hasil ini belum mencapai ketuntasan belajar klasikal karena KKM yang 

ditetapkan oleh SD Negeri 01 Panican adalah 7,3. Hal tersebut dikarenakan 

pembelajaran menyimak pada siswa kelas V SD Negeri 01 Panican masih secara 

konvensional. Guru belum menggunakan media maupun metode pembelajaran 

yang tepat. Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti  mencoba meningkatkannya 

dengan menggunakan Media Audio Visual. Penggunaan media audio visual dalam 

penyajian materi pelajaran diharapkan tidak membuat siswa jenuh. 

Rendahnya tingkat kemampuan menyimak siswa disebabkan oleh dua 

faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor dari luar diri siswa. 
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Faktor dari diri siswa misalnya faktor fisik dan psikis. Faktor fisik siswa misalnya, 

alat pendengar yang tidak sempurna dan alat indra lainya seperti mata dan 

sebagainya. Sedangkan faktor psikis adalah kesiapan mental, pikiran, motivasi, 

minat, ingatan, watak sifat, dan termasuk keadaan sehat, sakit dan lingkungan 

sosial siswa. Faktor dari sekolah misalnya, pembelajaran menyimak yang belum 

optimal karena berbagai hal diantaranya kurang memadai sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Di samping itu 

tidak kalah pentingnya faktor dari guru yang kurang tepat dalam menggunakan 

media pembelajaran.  

Penyebab rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia materi menyimak 

tersebut tidak terlepas dari akibat penggunaan metode dan media yang digunakan 

oleh guru. Guru dalam pembelajaran masih menggunakan metode ceramah 

sehingga membuat pembelajaran bahasa menjadi sesuatu yang membosankan bagi 

siswa. Kurang tepatnya pemanfaatan media dalam kegiatan pembelajaran 

membuat siswa menjadi kurang aktif dan kreatif. 

Solusi yang diambil oleh guru dalam pembelajaran menyimak cerita rakyat 

adalah dengan meningkatkan kegiatan pembelajaran baik dari guru maupun siswa. 

Guru perlu memberikan bimbingan demi keberhasilan perbaikan aspek-aspek 

dalam pembelajaran menyimak. Hal ini dikarenakan guru memiliki peran penting 

dalam pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Arslantas (2011): 

The main role of the teacher is to organize the teaching and learning environment 

and to guide students in activities. Teacher is also given other responsibilities such 

as providing collaboration, helping students, facilitating learning, self-developing, 

planning, routing, valuing individual differences, and providing health and safety. 
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Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan: Peran utama guru adalah 

mengatur pengajaran dan lingkungan belajar dan membimbing siswa dalam 

kegiatan. Guru juga diberikan tanggung jawab lainnya seperti menyediakan sarana 

dan prasarana pembelajaran, membantu siswa, memfasilitasi pembelajaran, 

mengembangkan diri, merencanakan kegiatan pembelajaran, menghargai 

perbedaan individu, dan menyediakan kesehatan dan keselamatan. Oleh sebab itu, 

guru perlu meningkatkan keterampilan mengajar sehingga dapat memilih media 

pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran menyimak bagi siswa. Misalnya 

dengan menggunakan media pembelajaran yang belum pernah digunakan guru 

dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu media audio visual.  

Kata media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak dari 

kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara antara sumber pesan (a 

source) dengan penerima pesan (a receiver). Beberapa hal yang termasuk kedalam 

media adalah film, televisi, diagram, media cetak (printed materials), computer, 

dan lain sebagainya (Dina, 2011: 13). Contoh beberapa media tersebut bisa 

dijadikan sebagai media pembelajaran dapat membawa pesan-pesan (messages) 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media yang cocok 

dengan materi pembelajaran dapat merangsang siswa untuk mampu mengikuti 

proses belajar-mengajar dengan baik dan hasil yang maksimal. Penggunaan media 

pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar serta 

membawa pengaruh  psikologis terhadap siswa. 

Selain itu penggunaan media pembelajaran yang tepat juga dapat 

meningkatkan kemampuan apresiasi siswa terhadap informasi yang disimak. Salah 
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satu media yang dapat digunakan dalam kegiatan menyimak adalah media audio 

visual. Media ini dapat menambah minat siswa dalam belajar karena siswa dapat 

menyimak sekaligus melihat gambar. Penggunaan media audio visual diharapkan 

dapat mempermudah siswa dalam memahami informasi yang disampaikan guru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Menyimak Cerita Rakyat 

Melalui Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 

Panican Kabupaten Purbalingga”.  

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siswa kelas V 

SD Negeri 01 Panican, siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan tokoh, sifat 

tokoh, menentukan latar cerita rakyat  dan tema dalam cerita rakyat. Selain itu 

siswa kesulitan menentukan amanat yang terkandung dalam cerita rakyat. Hal ini 

dibuktikan dengan rendahnya nilai bahasa Indonesia khususnya pada aspek 

keterampilan menyimak cerita rakyat. 

Peneliti menemukan beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan 

rendahnya hasil belajar menyimak cerita rakyat. Penyebab itu antara lain 

kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran menyimak cerita rakyat, serta 

siswa kurang mendapatkan manfaat dari belajar menyimak sehingga tidak 

termotivasi untuk belajar. Selain itu tidak terlepas dari penggunaan metode dan 

media yang digunakan oleh guru. Kurangnya pemanfaatan media dalam 

pembelajaran membuat siswa menjadi kurang aktif dan kreatif.  

1.3 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan permasalahan di atas, ditemukan beberapa  hambatan dalam 

pembelajaran menyimak yaitu (1) pemahaman siswa masih kurang dalam 
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keterampilan menyimak, (2) siswa merasa kurang mendapatkan manfaat dari 

belajar menyimak cerita rakyat sehingga kurang termotivasi untuk belajar, (3) guru 

kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran menyimak cerita rakyat, dan (4) 

guru belum atau jarang menggunakan media atau fasilitas yang disediakan oleh 

sekolah. 

Faktor pertama adalah pemahaman siswa masih kurang dalam 

keterampilan menyimak sehingga kurang termotivasi untuk belajar. Oleh karena 

itu, guru harus memberi pemahaman yang lebih tentang pengetahuan menyimak 

cerita rakyat dengan benar dan tepat pada siswa. 

Faktor kedua ialah siswa merasa kurang mendapat manfaat dari belajar 

menyimak cerita rakyat sehingga kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini terjadi 

karena siswa beranggapan bahwa mendengarkan cerita rakyat adalah hal biasa 

yang sering mereka lakukan ketika kecil. Melihat kenyataan ini guru harus 

memberitahukan manfaat menyimak cerita rakyat sebelum memulai pelajaran. 

Faktor yang ketiga adalah guru kesulitan dalam memberikan materi 

pembelajaran menyimak cerita rakyat. Hal ini disebabakan oleh metode atau 

teknik yang digunakan guru kurang bervariasi. Untuk itu, guru harus 

menggunakan metode atau teknik yang bervariasi.  

Faktor yang keempat yaitu guru belum atau jarang menggunakan media 

atau fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Guru dalam pembelajaran menyimak 

terkadang tidak menggunakan media yang ada karena pemanfaatannya 

memerlukan waktu dan berbagai persiapan sehingga media tidak difungsikan 

secara efektif.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi letak 

permasalahan pada pembelajaran materi menyimak cerita rakyat di SD Negeri 01 

Panican. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas tidak melibatkan 

siswa secara langsung. Hal tersebut membuat pembelajaran kurang bermakna dan 

minat belajar siswa menjadi rendah. Siswa hanya duduk diam mendengarkan 

penjelasan guru tanpa ikut serta dalam pemecahan masalah Bahasa Indonesia.  

Pembelajaran masih bersifat teacher centered (berpusat pada guru), karena 

kecenderungan penggunaan metode ceramah dan hanya berupa pemberian konsep-

konsep dari guru kepada siswa. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa 

yang kurang memuaskan. Pada tahun pelajaran yang lalu, guru perlu melakukan 

kegiatan perbaikan pembelajaran untuk menuntaskan 81,81% siswa yang belum 

mencapai KKM. 

Berdasarkan kenyataan di atas mengenai rendahnya hasil belajar siswa 

yang disebabkan oleh pembelajaran yang berpusat pada guru, maka diperlukan 

upaya baru dalam kegiatan pembelajaran pada siswa kelas V SD Negeri 01 

Panican untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia materi menyimak 

cerita rakyat. Oleh karena itu, permasalahan utama yang hendak dipecahkan 

melalui penelitian ini yaitu: Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar dan 

performansi guru pada pembelajaran pecahan di kelas V SD Negeri 01 Panican? 

Dengan mengacu pada permasalahan pembelajaran di atas, peneliti 

memilih media audio visual sebagai alternatif pemecahan masalah yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran pecahan. Oleh karena itu, permasalahan yang 

hendak dipecahkan melalui penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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(1) Apakah penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi menyimak cerita rakyat di kelas V SD N 01 Panican? 

(2) Apakah penggunaan media audio visual dapat meningkatkan performansi guru 

dalam membelajarkan materi menyimak cerita rakyat di kelas V SD N 01 

Panican? 

1.5 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti memecahkan permasalahan 

tersebut dengan meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 

V SD Negeri 01 Panican pada materi menyimak cerita rakyat. Peningkatan 

kualitas pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan media 

pembelajaran yang inovatif. Salah satu media pembelajaran inovatif yang 

merangsang kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan masalah yaitu media 

audio visual. Penggunaan media audio visual dilaksanakan dalam bentuk 

Penelitian Tindakan Kelas.  

1.6 Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian mengungkapkan apa 

yang ingin dicapai dalam penelitian. Perumusan tujuan penelitian sejajar atau 

harus sejalan dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Paparan 

mengenai tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

1.6.1   Tujuan Umum  

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses 

maupun hasil pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 01 Panican 

Kabupaten Purbalingga. 

1.6.2 Tujuan Khusus 



11 
 

 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yang akan 

dicapai. Tujuan khusus merupakan apa yang ingin dicapai dalam penelitian secara 

spesifik. Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu meningkatkan hasil belajar 

menyimak cerita rakyat  pada siswa kelas V SD Negeri 01 Panican Kabupaten 

Purbalingga. Selain itu juga untuk meningkatkan performansi guru kelas V dalam 

pembelajaran menyimak cerita rakyat  di kelas V SD Negeri 01 Panican 

Kabupaten Purbalingga. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diperoleh dari penelitian 

yang dilakukan. Manfaat penelitian menunjukkan bahwa masalah yang dipilih 

memang layak untuk diteliti. Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam penggunaan model pembelajaran. Manfaat praktis berkaitan dengan 

kepentingan praktik atau pelaksanaan dalam pembelajaran. Sejalan dengan hal 

tersebut, penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara 

lain siswa, guru dan sekolah. Uraian selengkapnya dijabarkan sebagai berikut: 

1.7.1   Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang 

bersifat konsep atau teori. Teori di sini biasanya hanya sebagian kecil dari konsep 

atau teori yang dikemukakan oleh banyak ilmuwan. Penelitian diharapkan dapat 

memberikan dampak positif pada pihak-pihak terkait dalam pendidikan anak serta 

sebagai referensi di bidang pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran dalam menggunakan media pembelajaran pada 
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mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya untuk materi menyimak cerita rakyat. 

Penggunaan media pembelajaran audi visual diharapkan dapat mengoptimalkan 

hasil belajar siswa, terutama dalam upaya pendidik meningkatkan hasil belajar 

menyimak cerita rakyat. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat yang diperoleh 

dari penelitian ini yang bersifat praktik dalam pembelajaran. Manfaat praktis 

adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan 

praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, dan 

memperbaiki suatu program yang sedang dilaksanakan. Manfaat praktis berkaitan 

dengan kepentingan praktik atau pelaksanaan dalam pembelajaran. Penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi 

berbagai pihak seperti siswa, guru, dan sekolah. Penjelasan selengkapnya 

mengenai manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian bagi pihak-pihak yang 

terkait yaitu sebagai berikut: 

1.7.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi siswa agar 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan lebih maksimal. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi pokok menyimak cerita 

rakyat di kelas V SD Negeri Panican 01. Selain itu, meningkatkan motivasi belajar 
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siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi pokok menyimak cerita rakyat 

di kelas V SD Negeri Panican 01 Kabupaten Purbalingga. 

1.7.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran dan meningkatkan performansi guru. 

Dengan cara mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya materi menyimak cerita rakyat yang inovatif menggunakan media 

audio visual. Sehingga melatih guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

inovatif.  

1.7.2.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian dalam 

meningkatkan daya pikir dan keterampilan dalam menggunakan media 

pembelajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengadakan penelitian lanjutan yang 

berhubungan dengan keterampilan menyimak sebagai salah satu keterampilan 

berbahasa. 

1.7.2.4 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah antara lain yaitu, hasil penelitian ini 

dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

guru-guru lain. Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik untuk 

sekolah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kegiatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan 

kajian yang lebih mendalam guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan 
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layanan pendidikan. Kaitannya dengan kurikulum, hasil penelitian ini merupakan 

bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum sekolah dengan memberikan 

informasi tentang adanya pengembangan pembelajaran dan motivasi berprestasi.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka akan membahas mengenai landasan teori yang digunakan, 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam kajian pustaka 

dipaparkan teori-teori apa saja yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. 

Teori yang dipaparkan harus relevan dengan topik penelitian. Hakikat topik 

penelitian menjadi jelas melalui bab ini. Variabel, masalah, dan tujuan penelitian 

juga dapat dijelaskan secara tepat. Data pun dapat diidentifikasi sehingga uraian 

kajian pustaka juga melandasi metode penelitian. Paparan selengkapnya dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

2.1 Kajian Teori 

Dalam kajian teori akan dipaparkan mengenai: (1) Pengertian Belajar; (2) 

Hasil Belajar Siswa; (3) Karakteristik Perkembangan Peserta Didik Usia SD; (4) 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar; (5) Keterampilan Menyimak; 

(6) Cerita Rakyat; (7) Media; (8) Media Audio Visual; dan  (9) Performansi Guru 

dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Rakyat. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Tight (2000: 25) dalam Trianto (2012: 178), berpendapat bahwa:  

Belajar adalah (1) ada tidaknya perubahan perilaku permanen 
sebagai hasil dari pengalaman; (2) perubahan relatif sering terjadi 
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yang merupakan hasil dari praktek pembelajaran; (3) pengetahuan 
digali melalui transformasi pengalaman; (4) proses transformasi 
menghasilkan pengetahuan, skill, dan attitude; (5) mengingat 
informasi. 

 
Menurut Slameto (2010: 2) Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang akan terlihat 

nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Hilgard dan Bower 

(1975) dalam Ngalim (1996: 84) mengemukakan belajar berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang. Menurut Gagne, (2009: 3.30) belajar 

merupakan suatu proses yang kompleks, yang menghasilkan berbagai macam 

tingkah laku yang berlainan yang disebut kapasitas. Kapasitas itu diperoleh dari 

(1) stimulus yang berasal dari lingkungan dan (2) proses kognitif yang dilakukan 

siswa. 

Konsep tentang belajar juga didefinisikan oleh para pakar psikologi. 

Sutikno (2004) dalam Pupuh (2010: 5) mengartikan belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang 

baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Morgan (1978) dalam Ngalim (2010: 84) mengemukakan belajar adalah setiap 

perubahan yang relative menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengamatan. Hakim (2002) dalam Pupuh (2010: 6) 

mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, 
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dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya fikir, dan lain-lain kemmapuannya.  

Dari beberapa definisi tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) belajar berkaitan dengan perubahan 

tingkah laku; (2) perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses  

pengalaman; (3) perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa belajar adalah 

sebuah proses “perubahan” tingkah laku yang terjadi di dalam diri seseorang yang 

ditimbulkan melalui latihan atau aktivitas tertentu. Belajar merupakan proses 

aktivitas individual yang bersifat dinamis yang melibatkan aspek jasmani dan 

rohani, sehingga mengubah perilaku. Perubahan tidak hanya terjadi pada proses 

belajar, tetapi seperti yang dikemukakan oleh Arslantas (2011) bahwa “Change is 

a phenomenon that encompasses all spheres of life. This change is one of the most 

important tools for education”. Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

berikut: Perubahan adalah sebuah fenomena yang mencakup semua bidang 

kehidupan. Perubahan ini merupakan salah satu yang paling penting sebagai alat 

untuk pendidikan. 

2.1.2 Hasil Belajar Siswa 

Menurut Rifa’i (2009: 85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta 

didik.  
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Menurut Bloom (1956) dalam Rifa’i (2009: 86), hasil belajar mencangkup 

tiga ranah belajar sebagai berikut: 

Kemampuan kogntif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif 
adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comperehension 
(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 
(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), 
synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 
bangunan baru), dan evalution (menilai). Domain afektif adalah 
sikap menerima, memberikan respon, nilai, organisasi, 
karakteristik. Domain Psikomotor meliputi keterampilan produktif, 
teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.  

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan proses perubahan perilaku kemampuan individu setelah melalui 

proses belajar. 

2.1.3 Karakteristik Perkembangan Peserta Didik Usia SD 

Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, siswa SD memasuki tahap 

operasional konkret (Miller, 1993 dalam Hildayani, 2008: 3. 10). Dari apa yang 

dipelajari di sekolah, siswa belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan 

konsep-konsep lama. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-

konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, moral, dan sebagainya. 

Bagi siswa SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika 

siswa melaksanakan sendiri. Dengan demikian guru hendaknya merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian pemahaman terhadap karakteristik siswa dan 

tugas-tugas perkembangan siswa SD dapat dijadikan titik awal untuk menentukan 

tujuan pendidikan di SD, dan untuk menentukan waktu yang tepat dalam 

memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa itu sendiri. 
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Menurut Kurnia (2007: 21), karakteristik perkembangan siswa SD sebagai 

berikut: 

Karakteristik siswa SD berada pada periode atau masa anak akhir 
dengan rentang usia 6-12 tahun. Karakteristik siswa SD senang 
bermain dalam kelompoknya dengan melakukan permainan yang 
konstruktif dan olahraga (bergerak). Siswa senang permainan 
olahraga, menjelajah daerah-daerah baru, mengumpulkan benda-
benda tertentu, menikmati hiburan seperti membaca buku atau 
komik, menonton film dan televisi, juga melamun pada siswa yang 
kesepian dan sedikit mempunyai teman bermain. 

Sementara menurut Piaget (1988) dalam Rifa’i (2008: 29) menyatakan 

bahwa tahap perkembangan kognitif siswa SD terdapat pada tahap operasional 

konkrit dengan rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap operasional konkrit, siswa SD 

mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda 

konkrit atau nyata. Dengan demikian karakteristik siswa SD menurut para ahli 

bahwa siswa SD masih senang bermain, bergerak dan masih berpikir secara 

konkrit (nyata).  

Dengan penggunaan media audio visual pada pembelajaran menyimak, 

siswa mudah mengerti isi cerita yang disampaikan. Karena media audio visual 

menggabungkan antara gambar dan suara. Oleh karena itu diharapkan 

pembelajaran menyimak menggunakan media audio visual dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2.1.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Menurut Douglass (1985) dalam Hamalik (2011: 172), yang 

mengemukakan tentang The Priciple of Activity, sebagai berikut: 

One Learns only by some activities in the neural system: seeings, 
hearing, smelling, felling, thinking, physical or motor activity. The 
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learner must actively engage in the “learning”, whether it be of 
information a skill, an understanding, a habit, an ideal, an attitude, 
an interest, or the nature of a taks. 
  
Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa suatu pembelajaran terdiri dari 

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sistem penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasaan, pemikiran, jasmani atau gerakan aktivitas. Pembelajar harus 

lebih giat untuk melibatkan diri dalam pembelajaran, baik dalam hal kemampuan, 

pemahaman, kebiasaan, cita-cita, sikap, minat, atau pembawaan suatu tugas.  

Jadi pembelajaran terdiri dari beberapa aktivitas sesuai respon siswa dalam 

pembelajaran. Respon siswa tergambar dalam bentuk penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasaan, pemikiran dan gerakan.  Siswa aktif karena adanya 

keinginan dari dalam diri siswa untuk memahami suatu materi yang diajarkan 

ketika pembelajaran berlangsung. 

Pembelajaran merupakan proses memberi rangsangan kepada siswa supaya 

belajar. Pembelajaran bahasa adalah proses memberi rangsangan belajar berbahasa 

kepada siswa dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa (Santosa, 2008: 

5.18). Bahasa merupakan salah satu alat pergaulan dan komunikasi terdiri atas 

simbol-simbol seperti huruf-huruf yang disusun menjadi kata-kata yang 

mengandung arti tertentu.  

Pembelajaran berbahasa di sekolah dasar dimulai dari kalimat-kalimat 

minim, kalimat inti, kalimat sederhana, kalimat tunggal di kelas rendah kemudian 

meningkat mempelajari kalimat luas, kalimat majemuk, kalimat transformasi 

sampai anak merangkai kalimat menjadi sebuah wacana sederhana (Santosa, 2008: 

5.19). 
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Dengan demikian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil kesastraan manusia seutuhnya. Misalnya 

saja,  dalam kemampuan menulis, siswa mampu menerapkan penggunaan tanda 

titik dan koma secara tepat ke dalam tulisannya. 

2.1.5 Keterampilan Menyimak 

Seperti yang dikemukakan Anderson (1972 : 69)  dalam Tarigan (2008: 

30), menyimak memiliki makna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan 

perhatian serta apresiasi. Perhatian tersebut tidak lepas dari tujuan, fungsi, ragam , 

unsur serta faktor yang mempengaruhi menyimak. Untuk lebih mengetahui 

keterampilan menyimak maka akan dijelaskan dalam pembahasan ini. 

2.1.5.1 Pengertian Menyimak  

Santosa (2009: 7.14) mengemukakan bahwa menyimak adalah kemampuan 

memahami isi ujaran. Dalam kegiatan menyimak, diperlukan pemusatan perhatian 

yang terus-menerus agar siswa sebagai penyimak dapat menangkap ide pokok dari 

suatu pembicaraan yang disajikan guru. Siswa yang sadar akan besarnya manfaat 

menyimak, akan berusaha menyimak suatu pembicaraan dengan penuh perhatian. 

Oleh karenanya, minat dan perhatian siswa pada suatu pembicaraan, harus selalu 

ada selama berlangsungnya peristiwa menyimak. 

Sedangkan menurut Tarigan (2008: 31) menyimak adalah suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interprestasi untuk memperoleh informasi, 
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menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak 

melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang 

menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan dalam 

menentukan maknanya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah proses mendengarkan 

lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh penuh perhatian, 

pemahaman, apresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi 

yang disampaikan secara nonverbal. 

2.1.5.2 Tujuan Menyimak  

Secara umum tujuan menyimak adalah menangkap, memahami dan 

menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Tujuan 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi delapan: (1) belajar; (2) menikmati; (3) 

mengevaluasi fakta; (4) mengapresiasi; (5) mengkomunikasikan ide-ide; (6) 

membedakan bunyi-bunyi (7) memecahkan masalah (8) meyakinkan (Tarigan, 

2008: 62).  

Tujuan menyimak yang pertama yaitu menyimak untuk belajar. Menyimak 

untuk belajar merupakan menyimak dengan seksama untuk memahami isi dari 

sebuah bahan simakan. 

Tujuan menyimak yang kedua yaitu menyimak untuk menikmati. Misalnya 

saja menyimak sebuah film. Penyimak dapat menikmati isi dari film tersebut dan 

menangkap pesan dari film yang disimaknya. 
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Tujuan menyimak yang ketiga yaitu menyimak untuk mengevaluasi fakta. 

Misalnya menyimak sebuah berita. Seorang yang menyimak berita dapat 

mengevaluasi berita yang dia simak dengan apa yang terjadi disekelilingnya. 

Tujuan menyimak yang keempat yaitu mengapresiasi. Seseorang dapat 

mengapresiasi sebuah berita dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya menyimak berita kurikulum pendidikan terbaru di Sekolah Dasar.  

Tujuan menyimak yang kelima yaitu mengkomunikasikan ide-ide. Dengan 

menyimak, pembaca dapat mengkomunikasikan ide-ide yang dia miliki pada 

kehidupannya. Misalnya menyimak cara pembelajaran yang inovatif di Sekolah 

Dasar. Dengan mengetahui bagaimana pembelajaran inovatif yang dapat 

diterapkan di Sekolah Dasar guru dapat meningkatkan performansinya.  

Tujuan menyimak yang keenam yaitu membedakan bunyi. Dengan 

menyimak seorang dapat membedakan bunyi yang ia dengar. Misalnya menyimak 

bsuara kambing dan suara kucing. 

Tujuan menyimak yang ketujuh untuk memecahkan masalah. Dengan 

menyimak seseorang dapat memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Misalnya 

seseorang yang mendapatkan nilai buruk dalam ulangan harian bahasa Indonesia. 

Dengan menyimak secara seksama maka ia dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Tujuan menyimak yang kedelapan untuk meyakinkan. Menyimak untuk 

meyakinkan dapat berupa bukti yang nyata dalam suatu permasalahan. Misalnya 

siswa mendapatkan teguran karena berperilaku kurang baik dalam sekolah. 

Kemudian orang tua siswa mendapatkan surat teguran dari guru kelasnya. 

Sedangkan menurut Sabarti (1992) (dalam Nurbiana, 2009: 4.9) tujuan 

menyimak, yaitu: (1) menyimak untuk belajar, (2) menyimak untuk menghibur 
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diri, (3) menyimak untuk menilai, (4) menyimak untuk mengapresiasi diri, dan (5) 

menyimak untuk memecahkan masalah.  

Tujuan menyimak yang pertama yaitu menyimak untuk belajar. Menyimak 

untuk belajar merupakan suatu kegiatan menyimak untuk mengetahui isi dari 

bahan simakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya 

seorang siswa yang belajar takwa dalam pelajaran agama. Diharapkan siswa 

tersebut dapat mempunyai ketakwaan yang baik. 

Tujuan menyimak yang kedua yaitu menyimak untuk menghibur. 

Menyimak untuk menghibur yaitu kegiatan menyimak dengan tujuan menciptakan 

rasa senang dan dapat memberikan hiburan. 

Tujuan menyimak yang ketiga yaitu menyimak untuk menilai. Misalnya 

seorang guru memberikan tugas mengarang kepada muridnya. Setelah selesai guru 

menyimak karangan siswa untuk menilai baik atau tidaknya hasil karangan siswa 

tersebut.  

Tujuan menyimak yang keempat yaitu menyimak untuk mengapresiasi diri. 

Misalnya saja seorang guru tari menyimak tari kreasi modern. Dengan menyimak 

guru dapat mengapresiasikan bahan simakannya menjadi tarian modern yang baru. 

Tujuan menyimak yang kelima yaitu menyimak untuk memecahkan 

masalah. Misalnya siswa mendapatkan tugas dari guru untuk menjawab 

pertanyaan mengenai sebuah cerita. Siswa tersebut harus menyimak dengan baik 

agar dapat menjawab semua pertanyaan guru. 

Menurut pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menyimak 

bukan hanya mendengar, akan tetapi lebih dari itu, yaitu menyimak dapat menjadi 
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sumber untuk belajar, dapat menjadi sumber untuk menghibur diri, bahkan 

menyimak dapat menjadi sumber untuk memecahkan masalah. 

2.1.5.3 Fungsi Menyimak 

Menurut Sabarti (1992) dalam Nurbiana (2009: 4.7) mengemukakan bahwa 

menyimak berperan sebagai (1) dasar belajar bahasa, (2) penunjang keterampilan 

berbicara, membaca, dan menulis, (3) penunjang komunikasi lisan, (4) penambah 

informasi dan pengetahuan. 

Keterampilan menyimak menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki 

anak sebelum diajarkan membaca. Seperti yang dikemukakan Sobol (2003) (dalam 

Nurbiana, 2009: 4.8) salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak 

sebelum membaca adalah kemampuan membedakan auditorial. Artinya, anak 

mampu membedakan suara-suara dilingkungan mereka dan mampu memebedakan 

bunyi-bunyi huruf atau fonem yang mereka dengarkan. Akan tetapi siswa tidak 

hanya mampu membeda-bedakan huruf atau fonem yang mereka dengar 

melainkan dapat mengetahui fungsi dari menyimak itu sendiri.  

2.1.5.4 Ragam Menyimak 

Tarigan (2008: 43) membagi menyimak menjadi dua yaitu menyimak 

ekstensif dan menyimak intensif. 

Menyimak ekstensif merupakan proses menyimak yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Jadi menyimak intensif lebih bersifat luwes, misalnya saja 

menyimak percakapan orang, menyimak radio yang terjadi dalam kehidupan sosial 

masyarakat, tanpa adanya keterampilan tertentu yang harus dimiliki oleh 

penyimak. 

Sementara menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang harus 
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dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna 

yang dikehendaki. Dalam menyimak intensif penyimak harus memiliki konsentrasi 

yang tinggi agar mengetahui apa isi simakannya. 

Dalam penelitian ini ragam menyimak yang digunakan ialah menyimak 

ekstensif, dimana kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan 

lebih bebas terhadap suatu ujaran. 

2.1.5.5 Unsur-unsur Menyimak 

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena 

sangat bergantung kepada berbagai unsur yang mendukung. Salah satu unsur yang 

mendukung adalah unsur dasar. Yang dimaksudkan dengan unsur dasar ialah 

unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. Setiap 

unsur merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur yang lain. 

Unsur-unsur dasar menyimak ialah (1) pembicara, (2) penyimak, (3) bahan 

simakan, dan (4) bahasa lisan yang digunakan (Solchan, 2008: 10.15). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur menyimak tersebut merupakan dasar 

timbulnya komunikasi. Apabila salah satu unsur tidak ada maka tidak dapat 

dikatakan kegiatan menyimak. Menyimak harus melibatkan ke empat unsur 

tersebut, sebagai salah satu unsur dasar menyimak. 

2.1.5.6 Faktor yang Mempengaruhi Menyimak 

Faktor yang mempengaruhi menyimak menurut Hunt (1981) dalam 

Tarigan (2008: 104) adalah: sikap, motivasi, pribadi, situasi kehidupan, dan 

peranan dalam masyarakat. Sementara Logan (1972) dalam Tarigan (2008: 105) 
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mengemukakan bahwa yang mempengaruhi menyimak adalah faktor lingkungan, 

fisik, psikologis, dan pengalaman. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi menyimak adalah peranan dalam 

masyarakat. Seseorang yang memiliki peran dalam masyarakat akan lebih 

memahami situasi kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Faktor yang 

kedua yang mempengaruhi menyimak ialah psikologi. Apabila psikologi 

seseorang terganggu, maka seseorang tersebut tidak dapat mengerti apa isi dari 

simakan tersebut. 

2.1.5.7 Proses Menyimak 

Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam 

proses menyimak terdapat tahap-tahap, seperti yang dikemukakan Tarigan (2008: 

63):  

(1) Tahap mendengar. Dalam tahap ini siswa mendengarkan cerita 
rakyat yang diputarkan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung; (2) 
Tahap menginterprestasi. Dalam tahap ini siswa menginterprestasi 
cerita rakyat yang didengarnya. Sehingga siswa mampu mengerti unsur-
unsur yang terkandung dalam sebuah cerita rakyat; (3) Tahap 
mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menginterprestaikan isi 
simakan, siswa mulai menilai isi dari sebuah cerita rakyat, Sehingga 
siswa dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan serta pesan yang 
terkandung didalamnya; (4) Tahap menanggapi. Tahap menanggapi 
merupakan tahap terakhir dalam proses menyimak. Dalam tahap ini 
siswa menyerap dan menerima gagasan atau ide yang terdapat dalam 
cerita rakyat tersebut. 

 
Jadi dapat disimpulkan bahwa menyimak memiliki 4 tahapan, setelah kita 

mendengar maka ada keinginan bagi kita mengerti atau memahami dengan baik isi 

bacaan yang disampaikan pembicara. Kemudian penyimak menyerap gagasan atau 

ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. 

2.1.6 Cerita rakyat 

Cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang sering didengar oleh anak-
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anak Indonesia. Dengan menyimak cerita rakyat diharapkan anak Indonesia dapat 

belajar dari pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Dalam sebuah cerita 

rakyat juga terdapat beberapa unsur dan fungsi yang terkandung didalamnya.  Oleh 

karena itu, akan dijelaskan mengenai (1) pengertian cerita rakyat; (2) jenis-jenis 

cerita rakyat; (3) fungsi cerita rakyat; (4) unsur-unsur cerita rakyat. 

2.1.6.1 Pengertian Cerita Rakyat 

Cerita rakyat adalah suatu cerita yang berkembang di masyarakat dan 

diwariskan secara turun temurun melalui lisan. Cerita rakyat juga merupakan 

cerita yang dikaitkan dengan keadaan atau bukti-bukti peninggalan (Nur’aini, 

2008: 27). Sedangkan Menurut Rahayu (2009: 37), cerita rakyat merupakan 

bentuk karya sastra lama. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sering 

disebut dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang tidak pernah terjadi 

terutama tentang kejadian yang aneh pada zaman dulu. Seperti yang didefinisikan 

oleh Cahyani (2009: 225), bahwa:  

Cerita rakyat sebagai semua bentuk narasi yang tertulis atau lisan 
yang ada sepanjang tahun. Definisi ini mencakup syair 
kepahlawanan, balada, legenda, clan lagu-lagu rakyat sebagaimana 
dongeng dan cerita binatang. Penggunaan sastra rakyat di sekolah 
dasar cenderung untuk membatasi cerita-cerita rakyat yang agak 
sederhana, misalnya cerita Kancil yang Cerdik, Pak Kodok untuk 
tingkat awal dan menyarankan cerita-cerita peri untuk tingkat yang 
lebih tinggi, misalnya Dewi Nawangwulan. 
 
Cerita rakyat adalah sebagian kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki 

Bangsa Indonesia. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang suatu 

kejadian di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang 

dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, 

manusia maupun dewa. Fungsi cerita rakyat selain sebagai hiburan juga bisa 
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dijadikan suri tauladan terutama cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan 

pendidikan moral. Banyak yang tidak menyadari kalau negeri kita tercinta ini 

mempunyai banyak Cerita Rakyat Indonesia yang belum kita dengar, bisa 

dimaklumi karena cerita rakyat menyebar dari mulut ke mulut yang diwariskan 

secara turun-temurun. Namun sekarang banyak cerita rakyat yang ditulis dan 

dipublikasikan sehingga cerita rakyat Indonesia bisa dijaga dan dilestarikan 

sehingga tidak sampai hilang. 

2.1.6.2 Jenis-jenis cerita rakyat 

Dalam Peridian (2011) ,cerita rakyat dibagi dalam tiga golongan besar 

yaitu: (1) Mitos, (2) Legenda, dan (3) Cerita rakyat. 

Mitos merupakan cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan 

tentang dewa-dewa dan roh-roh. misalnya kepercayaan pada masyarakat 

Jogjakarta mengenai Nyai Roro Kidul. Peristiwa ini terjadi di dunia lain atau 

bukan di dunia yang seperti kita kenal sekarang ini dan terjadi di masa lampau. 

Legenda merupakan cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya 

suatu tempat. Misalnya, masyarakat Jawa Barat yang mengenal cerita Sangkuriang 

sebagai asal mula Terjadinya Gunung Tangkupan Perahu. Dan yang terakhir 

adalah Cerita Rakyat. Cerita rakyat merupakan suatu cerita yang berkembang di 

masyarakat dan diwariskan secara turun temurun melalui lisan. Misalnya saja 

cerita rakyat dari daerah Purbalingga, yaitu cerita Goa Lawa yang erat kaitannya 

dengan terciptanya nama desa tempat goa tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat terdiri dari tiga golongan yang 

masing-masing golongan memiliki ciri tersendiri yang membedakan jenisnya. 

2.1.6.3 Fungsi Cerita rakyat 
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Dalam Peridian (2011) ,cerita rakyat memiliki fungsi, antara lain sebagai 

berikut: (1) fungsi hiburan; (2) fungsi pendidikan; dan (3) fungsi penggalang 

kesetiakawanan sosial. 

Fungsi pertama yaitu fungsi hiburan. Cerita rakyat mampu memberikan 

kesenangan kepada siswa sehingga siswa merasa terhibur ketika menyimak sebuah 

cerita rakyat. 

Kedua yaitu fungsi pendidikan. Cerita rakyat memberikan pendidikan 

secara tidak langsung kepada siswa. Ketika pembelajaran menyimak berlangsung, 

diharapkan siswa mengerti pesan yang terkandung dalam cerita tersebut, sehingga 

dapat menerapkan dalam kehidupan sosialnya. 

Ketiga yaitu fungsi penggalang kesetiakawanan sosial. Sama halnya 

dengan fungsi pendidikan, cerita rakyat mengajarkan siswa untuk menggalang 

kesetiakawanan sosial. Misalnya setelah siswa menyimak cerita rakyat Kancil dan 

Siput. Siswa diharapkan mampu meniru sifat siput yang cerdik dan mempunyai 

kesetiakawanan terhadap temannya. 

Dari Fungsi tersebut Aminudin (2009: 6) mengungkapkan  manfaat 

bercerita atau storytelling antara lain yaitu: (1) Mengembangkan daya pikir dan 

imajinasi anak, (2) Mengembangkan kemampuan berbicara anak, (3) 

Mengembangkan daya sosial anak; dan (4) Sarana komunikasi dengan 

orangtuanya. 

Manfaat yang pertama yaitu mengembangkan daya pikir dan imajinasi 

anak. Bercerita dapat meningkatkan daya pikir dan imajinasi anak karena ketika 

seorang anak mendengarkan cerita, anak tersebut akan membayangkan bagaimana 
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cerita tersebut terjadi.  

Manfaat yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berbicara anak. 

Dengan membacakan sebuah cerita rakyat, seorang anak akan bertanya apa yang 

tidak ia ketahui mengenai cerita tersebut. Hal ini dapat melatih kemampuan 

berbicara anak khususnya pada anak usia sekolah dasar. 

Fungsi ketiga yaitu mengembangkan daya sosial anak. Ketika anak 

menyimak sebuah cerita rakyat dan mampu menangkap pesan yang terkandung 

didalamnya ia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika 

ia menyimak Cerita Rakyat Malin Kundang. Diharapkan ia tidak akan mempunyai 

sifat seperti Malin Kundang yang durhaka kepada orang tuanya. 

Fungsi keempat yaitu sebagai sarana komunikasi dengan orang tuanya. 

Cerita rakyat dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anaknya. Ketika 

orang tua membacakan cerita rakyat, anak akan merasa diperhatikan. Sehingga 

seorang anak akan memiliki rasa terbuka dan jujur kepada orangtuanya. 

Dapat disimpulkan fungsi cerita rakyat selain sebagai penghibur dan 

pengisi waktu luang, cerita rakyat juga memberikan fungsi pendidikan serta 

melatih kesetiakawanan sosial. Dan dapat dijadikan panutan dan tempat bercermin 

bagi masyarakat modern dalam menjalani kehidupannya. 

2.1.6.4 Unsur-unsur Cerita Rakyat 

Di bawah ini terdapat beberapa unsur-unsur cerita rakyat menurut Nur’aini 

(2008: 27), Warsidi (2008: 4-5), dan Rahayu (2008: 38), antara lain: (1) Tokoh; (2) 

Latar; (3) Alur; (4) Tema; (5) Amanat; dan (6) Watak. 

Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita yang 

memiliki sifat, sikap tingkah laku tertentu, atau watak-watak tertentu. Protagonis 
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adalah tokoh utama yang berwatak baik. Tokoh antagonis adalah lawan tokoh 

protagonis. Tokoh ini berwatak tidak baik.  

Latar merupakan segala keterangan mengenai waktu, tempat, atau ruang, 

dan suasana dalam cerita. Latar waktu meliputi waktu terjadinya cerita, misalnya 

pagi, siang, sore atau malam. Latar suasana meliputi bagaimana peristiwa itu 

terjadi. Misalnya, menggembirakan, mencekam, mengerikan, atau menyedihkan. 

Alur merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab 

akibat. Tema adalah ide pokok yang menjiwai titik tolak pengarang dalam menulis 

sebuah cerita. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema selalu 

berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta, kasih, 

rindu, takut, religius dan sebagainya. Dalam hal tersebut, tema sering diartikan 

sebagai ide atau tujuan utama cerita. Contoh: kepahlawanan, kejujuran, dan 

persahabatan. 

Amanat ialah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

karyanya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari 

sebuah karya sastra. Adakalanya amanat berupa pesan moral. Pesan biasanya 

berisi tentang nasihat atau hikmah yang diperoleh setelah mendengarkan cerita 

yang didengarnya. Sedangkan watak ialah kebiasaan atau perilaku tokoh dalam 

cerita. Watak tokoh yang beragam menjadikan cerita lebih hidup seperti peristiwa 

sebenarnya.  

Cerita rakyat tidak lepas dari kesemua unsur tersebut. Dengan mempelajari 

unsur-unsur cerita rakyat diharapkan penyimak dapat memahami isi dari sebuah 

cerita dan dapat mengetahui pesan apa yang ada dalam cerita tersebut. 

2.1.7 Media 

Media merupakan suatu hal penting dalam proses pembelajaran, oleh 
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karena itu akan dibahas mengenai:  (1) pengertian media pembelajaran; (2) fungsi 

media pembelajaran; dan (3) pengembangan media pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2.1.7.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media dalam “media pembelajaran” secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar; sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang 

diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar” (Asra, 

2007: 5-5). Dengan demikian, media pembelajaran memberikan penekanan pada 

posisi media sebagai wahana penyalur pesan atau informasi belajar untuk 

mengkondisikan seseorang untuk belajar.  Dengan kata lain, pada saat kegiatan 

belajar berlangsung bahan belajar (learning matterial) yang diterima siswa 

diperoleh melalui media. Hal ini sesuai dengan pendapat Briggs (1979) dalam 

Asra (2007: 5-5) yang menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai “the 

physical means of conveying instructional content..book, films, videotapes, etc”. 

Lebih jauh Briggs (1979) dalam Asra (2007: 5-5) menyatakan media adalah “alat 

untuk memberi perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar”. Menurut 

Heinich, Molenda, dan Russell (1993) dalam Zaman (2010: 4.4) mengatakan 

bahwa media merupakan saluran komunikasi. Depdiknas (2003) dalam Hairuddin 

(2007: 7-1) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah media pendidikan yang 

secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang sudah 

dirumuskan. Sedangkan Gearlach dan Ely (1971) dalam Pupuh (2010: 65) 

mengatakan bahwa media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun 



34 
 

 

suatu kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa media merupakan peralatan yang digunakan 

dalam peristiwa komunikasi dengan tujuan membuat komunikasi lebih objektif. 

Sedangkan media pembelajaran merupakan peralatan pembawa pesan atau wahana 

dari pesan yang oleh sumber pesan (guru) ingin diteruskan kepada penerima pesan 

(anak) yang memiliki tujuan yaitu terjadinya proses belajar pada diri anak.  

2.1.7.2 Fungsi Media Pengajaran 

Menurut Nana Sudjana (1991) dalam Pupuh (2010: 66) fungsi media 

dalam proses belajar mengajar adalah: (1) sebagai alat bantu untuk mewujudkan 

situasi belajar; (2) media pengajaran merupakan bagian yang integral dari 

keseluruhan situasi mengajar; (3) untuk menarik perhatian sisw; (4) dan 

membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru; (5) untuk 

mempertinggi mutu belajar mengajar. 

Dari pengetian tersebut Pupuh (2010: 67) menyimpulkan bahwa fungsi 

media dalam proses pembelajaran, yaitu untuk menarik perhatian siswa; 

membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran; 

mengatasi keterbatasan ruang; pembelajaran lebih komunikatif dan produktif; 

waktu pembelajaran bisa dikondisikan; menghilangkan kebosanan siswa dalam 

belajar; meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu/menimbulkan 

gairah belajar; melayani gaya siswa yang beraneka ragam; dan meningkatkan 

kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran.  
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Jadi fungsi media bukan hanya sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran melainkan media dapat membuat siswa termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. Penggunaan media yang menarik dan belum pernah digunakan 

sebelumnya akan membuat siswa lebih produktif dalam belajar, serta 

menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. 

2.1.7.3 Pengembangan Media Pengajaran Bahasa Indonesia 

Penggunaan media dimaksudkan agar proses belajar-mengajar berjalan 

secara efektif. Untuk itu sangat tidak tepat dan ironis apabila terjadi kasus proses 

belajar-mengajar tidak lancar atau terhambat yang disebabkan oleh penggunaan 

media. Agar tidak terjadi kasus yang demikian, dalam memilih dan menggunakan 

media diperlukan perencanaan secara matang. Menurut Cahyani (2009: 253) 

dalam mengembangkan media sekurang-kurangnya mencakup dua langkah pokok 

yang harus dikerjakan yaitu (1) mengaitkan pengembangan sumber belajar dengan 

kompetensi dasar dan indikator dan (2) mengaitkan kegiatan pada langkah 

pertama, indikator, kompetensi dasar, sumber belajar dengan kegiatan belajar, dan 

mengajar siswa. 

Hafni (1985) dalam Hairuddin (2007: 7-8, 7-9) mengemukakan bahwa 

media yang akan dipilih hendaknya memiliki karakteristik berikut: (1) Relevan 

dengan tujuan,  (2) Sederhana, (3) Esensial dan (4) Menarik dan Menantang.  

Karakteristik media yang pertama yaitu relevan dengan tujuan. Media yang 

akan digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Dalam pembelajaran menyimak, guru dapat memilih media yang 

memudahkan siswa mengerti isi simakannya, misalnya media audio visual yang 

menggabungakan antara gambar dan suara. 
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Karakteristik kedua yaitu sederhana. Media yang dipilih hendaknya tidak 

mengganggu ketika pembelajaran berlangsung. Bersifat sederhana namun menarik 

perhatian siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. 

Karakteristik yang ketiga yaitu esensial. Pemilihan media pembelajaran 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Sehingga siswa tidak merasa 

kebingungan dan tidak memiliki semangat untuk belajar. 

Karakteristik yang keempat yaitu menarik dan menantang. Pemilihan 

media yang menarik dan menantang akan membuat siswa termotivasi untuk 

belajar dan aktif ketika pembelajaran berlangsung.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa media yang dirancang/dipilih untuk 

digunakan dalam suatu pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Media yang digunakan hendaknya variatif sehingga dapat menarik 

perhatian dan menimbulkan tantangan bagi siswa, sehingga siswa tidak menjadi 

bosan.  

2.1.8 Media Audio Visual 

Media pembelajaran ada bermacam-macam, Djamarah dan Zain (1996) 

dalam Suwardi (2007: 78) membagi media pembelajaran menjadi 3 jenis, yaitu: 

(1) media auditif; (2) media visual, dan (3) media audio visual. 

Media auditif merupakan  media yang mengandalkan kemampuan suara 

saja. Misalnya, radio, tape recorder dan piringan hitam. Media auditif tidak cocok 

untuk orang yang tuli atau orang yang mengalami gangguan pendengaran. Media 

visual merupakan media yang mengandalkan indera pengelihatan saja. Misalnya 

gambar, slide dan film strip. Media visual ada yang diam dan ada yang bergerak. 
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Dan media audio visual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan 

gambar. Misalnya film dan kaset vidio.  

Media audio visual merupakan media yang dapat dilihat sekaligus 

didengar. Misalnya televisi, film, kaset vidio dan sound slide. Pupuh  (2010: 72) 

“media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar”. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 

kedua jenis media yaitu media yang pertama adalah media audio visual diam yaitu 

media yang menampilkan suara dan gambar seperti film bingkai suara (sound 

slides), film rangka suara, dan cetak suara. Sedangkan media yang kedua adalah 

audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar 

yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. Fungsi media ini untuk 

mempermudah pemahaman siswa dalam menyimak.  

Menurut Sungkono (2001) dalam (Djauhar: 5-16) Video merupakan bahan 

pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar karena 

unsur dengar (audio) dan unsur visual/video (tampak) dapat disajikan serentak. 

Dengan kata lain video adalah rangkaian gambar elektronis yang disertai unsur 

audio yang dituangkan pada pita video, dan dapat dilihat melalui alat pemutar 

video player dan jika dalam bentuk VCD maka menggunakan VCD player yang 

dihubungkan ke monitor televisi. 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi dari media audio 

dan visual atau disebut media pandang-dengar. Dengan menggunakan media audio 

visual maka penyajian isi tema pendidikan kepada anak akan semakin  lengkap 
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dan optimal. Peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan 

kemudahan bagi anak untuk belajar. Contoh dari media audio visual ini di 

antaranya program televisi/video pendidikan/intruksional, program slide suara, dan 

sebagainya. 

Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini berupa Liquid 

Crystal Display (LCD) dan leptop. Media LCD merupakan perpaduan antara 

media suara (audio) dan media gambar (visual) yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Media ini mampu menggugah perasaan dan 

pikiran siswa.  Media audio visual menampilkan audio (suara) dan visual (gambar) 

secara bersamaan sehingga siswa dapat melihat situasi apa yang terjadi dalam 

cerita rakyat tersebut.  Media audio visual memudahkan pemakaian materi dan 

menarik minat siswa untuk belajar. Misalnya saja pada materi cerita rakyat, guru 

tidak harus bersusah payah membacakan sebuah cerita rakyat dan membuat siswa 

mengerti isi dari cerita rakyat itu. 

2.1.9 Pembelajaran Menyimak Menggunakan Audio Visual 

Pembelajaran menyimak di sekolah dasar menggunakan media audio visual 

sangat penting, sebab pada usia Sekolah Dasar siswa masih berpikir konkret, 

belum mampu berpikir abstrak. Kehadiran media ini sangat membantu mereka 

dalam memahami konsep tertentu. Sebelum dapat menggunakan media audio 

visual dengan baik dan tepat guna dalam kegiatan belajar mengajar, tentu banyak 

persiapan yang harus dilakukan diantaranya: (1) Mempersiapkan software dan 

hardware; (2) Memastikan software (Vidio dalam Flashdisk); (3) Guru 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video dan film yang 

ditampilan dan (4) Mengelola kelas. 
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Sebelum pembelajaran berlangsung langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah mempersiapkan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, 

yaitu vidio cerita rakyat, LCD dan pengeras suara. Langkah kedua yaitu guru 

memastikan apakah vidio Cindelaras dan Malin Kundang yang akan digunakan 

sudah berada di dalam flashdisk. Langkah yang ketiga guru terlebih dahulu 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan vidio yang 

ditampilkan. Dan yang terakhir, sebelum pembelajaran dimulai guru memastikan 

posisi duduk siswa dalam menyimak/menonton vidio haruslah nyaman, agar siswa 

tidak ribut dan menyimak dengan baik. 

Setelah memenuhi 4 langkah persiapan di atas, maka langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan yaitu, memulai pembelajaran dengan menyampikan topik 

yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan teknis 

pembelajaran. Kemudian guru memutarkan video dan mengarahkan siswa untuk 

menyimak cerita rakyat dari suatu daerah tertentu. Setelah menyimak cerita 

tersebut diharapkan siswa mampu mengerti pesan yang terkandung di dalamnya. 

2.1.10 Performansi Guru 

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Pada pasal 

tersebut dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang dalam 
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melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru harus memiliki, menghayati, dan 

menguasai beberapa kompetensi.  

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab 

IV Pasal 10 Ayat 1 disebutkan bahwa “kompetensi guru sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

guru dibedakan menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional. 

Suwardi (2007: 5-6) menjelaskan keempat kompetensi harus dimiliki oleh 

seorang guru professional, yaitu: 

 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 
pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian berkaitan 
dengan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, 
arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial berkaitan 
dengan kemampuan guru untuk dapat berkomunikasi dan 
berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama 
guru, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
 
Keempat kompetensi tersebut sangat berpengaruh pada performansi guru. 

Apabila kompetensi yang dimiliki guru baik, maka performansinya pun akan baik. 

Begitu pula sebaliknya, apabila kompetensi guru kurang baik, maka performansi 

guru pun kurang baik. Guru perlu memperdalam kemampuan-kemampuannya agar 

dapat meningkatkan performansi. Semakin baik performansi seorang guru, maka 

guru tersebut semakin menunjukkan profesionalismenya dalam pendidikan di 

Indonesia.  
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Seperti yang diutarakan oleh Muhtar (1994) dalam Suwardi (2007: 16) 

bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan untuk memperoleh nafkah, baik 

pekerjaan yang membutuhkan keahlian maupun pekerjaan yang tidak 

membutuhkan keahlian. Guru merupakan bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh penghasilan, maka berdasarkan pernyataan tersebut 

dapat diketahui bahwa guru merupakan suatu profesi. Hal tersebut dinyatakan oleh 

Susanto (1995) dalam Suwardi (2007: 17)  bahwa profesi tidak hanya suatu 

pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, namun profesi juga membutuhkan suatu 

keahlian khusus yang berkualitas untuk melayani dan mengabdi terhadap 

kepentingan umum. Hal ini dikemukakan oleh Richey (1993) dalam Suwardi 

(2007: 18) bahwa syarat profesi yaitu:  

(1) Lebih mengutamakan kepentingan sosial dari pada kepentingan 
pribadi; (2) Seorang profesi yang profesional akan meluangkan 
waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep dan 
prinsip-prinsip pengetahuan spesialisasi yang mendukung 
keahliannya; (3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki 
profesi tersebut dan mampu mengikuti perkembangan 
pertumbuhan jabatan; (4) Menuntut suatu tata aktivitas intelektual 
yang tinggi; (5) Membentuk organisasi yang dapat meningkatkan 
standar profesi, disiplin diri dalam profesi dan kesejahteraan 
anggotanya; (6) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, 
spesialisasi, dan kemandirian; dan (7) Memandang profesi sebagai 
suatu karakter hidup dan memandang keanggotaan dalam profesi 
sebagai suatu yang permanen. 

 
Syarat profesi yang pertama yaitu lebih mengutamakan kepentingan sosial 

daripada kepentingan pribadi. Seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya akan mementingkan kepentingan orang-orang disekelilingnya dari 

pada kepentingan dirinya sendiri. 
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Yang kedua yaitu seorang profesi yang profesional akan meluangkan 

waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

pengetahuan spesialisasi yang mendukung keahliannya. Seorang yang profesional 

akan senantiasa mengembangkan keahliannya dengan mempelajari hal-hal yang 

belum ia ketahui dan menerapkan pada pekerjaannya. 

Yang ketiga yaitu memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi 

tersebut dan mampu mengikuti perkembangan pertumbuhan jabatan. Dia berusaha 

untuk mencapai suatu jabatan tertentu yang di inginkan, sehingga membuat dia 

menikmati pekerjaannya. 

Yang keempat yaitu menuntut suatu tata aktivitas intelektual yang tinggi. 

Dia berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki dan 

berusaha melakukan sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan. 

Yang kelima yaitu membentuk organisasi yang dapat meningkatkan 

standar profesi, disiplin diri dalam profesi dan kesejahteraan anggotanya. Didalam 

profesinya dia mampu membentuk dan mensejahterakan angotanya dalam sebuan 

organisasi. Sehingga dapat mewujudkan rasa kesetiakawanan dengan orang yang 

satu profesi dengannya. 

Yang keenam yaitu memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, 

dan kemandirian. Dia mampu mewujudkan kemandirian dalam dirinya dan mampu 

memberikan kemajuan dalam bidang yang ia kerjakan.   

Yang ketujuh yaitu memandang profesi sebagai suatu karakter hidup dan 

memandang keanggotaan dalam profesi sebagai suatu yang permanen. Dia mampu 

menghargai profesinya dan menghargai anggota yang berada dalam naungannya 

sebagai sesuatu yang tetap ada sehingga dapat mencapai tujuan bersama. 
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Pernyataan-pernyataan di atas menggambarkan bahwa pada dasarnya 

profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan 

loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan tersebut. Pelaksanaan profesi guru dapat 

berjalan dengan baik apabila guru memperhatikan performansi guru dalam 

melaksanakan profesinya tersebut. Hal ini sesuai pendapat Sudjana (2010: 18) 

berikut ini: 

Kompetensi perilaku atau performansi guru artinya kemampuan 
guru dalam berbagai keterampilan atau berperilaku seperti 
keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan 
alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, 
keterampilan menumbuhkan semangat belajar siswa, 
keterampilan menyusun persiapan atau perencanaan mengajar, 
keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain. 
 
Performansi guru merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam 

menjalankan profesi guru yang dia emban, termasuk tanggung jawab terhadap 

siswa, lembaga, masyarakat, bangsa dan negara. Guru yang bertanggung jawab 

dalam pekerjaannya dapat dikatakan memiliki performasi yang baik. Salah satu 

wujud tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan perencanaan ketika dia akan 

melakukan pembelajaran. Dan ketika pembelajaran berlangsung dia mampu 

membelajarakan suatu materi pelajaran dengan baik. 

Performansi guru dapat dilaksanakan dengan baik maka guru perlu 

memiliki persyaratan sebagai seorang pendidik seperti yang diungkapkan oleh 

Siswoyo (1995) dalam Suwardi (2008: 20) sebagai berikut: (a) bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa; (b) mempunyai kesadaran akan tugasnya dan dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab; (c) rasa wajib untuk melaksanakan tugas dengan 

penuh tanggung jawab; (d) bertanggung jawab terhadap siswa; (e) senantiasa 
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meningkatkan pengetahuan, nilai-nilai, dan ketrampilan yang berkaitan dengan 

profesinya sebagai pendidik; (f) membina hubungan baik dengan masyarakat dan 

mengikuti perkembangan masyarakat; dan (g) membina nilai-nilai yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakat, bangsa dan negara. 

Hal-hal tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh 

pendidik sebagai tanggung jawab untuk membentuk diri menjadi guru yang 

profesional dan dapat memenuhi tanggung jawab dalam pekerjaan terhadap diri 

sendiri, pekerjaan, siswa, lembaga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian menyimak telah banyak dikaji dan dilakukan. Akan tetapi, hal 

tersebut masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian 

yang bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Keterampilan menyimak 

harus dikuasai setiap orang, baik oleh anak, siswa maupun orang tua. Untuk itu, 

penelitian menyimak menarik sebagai bahan penelitian. Beberapa penelitian 

mengenai keterampilan menyimak yang telah dilakukan dan dapat dijadikan kajian 

dalam penelitian ini adalah penelitian dari: Siti Alfiah (2011), Lily Setiani (2011), 

dan Sulastri Nangili. 

Nangili (2007) dalam skripsinya “Meningkatkan kemampuan menyimak 

siswa kelas VI melalui penggunaan media Audio (Tape Recorder)”. Kemampuan 

siswa dalam mengungkapkan isi cerita pada siklus I sebesar 63,39% dengan nilai 

rata-rata 6,34. Sedangkan dalam siklus II kemampuan siswa dalam 

mengungkapkan isi cerita rakyat menjadi 91,96% dengan nilai 9,19. 

Alfiah (2011) dalam skripsinya ” Upaya Peningkatan Menyimak Cerita 

Rakyat Menggunakan Media Audio Visual Pada Kelas X2 SMA Muhammadiyah 
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Gombong Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil Penelitian siklus I menunjukkan 

perolehan nilai siswa masih dalam kategori baik sebesar 70,34 % pada siklus I dan 

meningkat menjadi 78,7 % pada siklus II.  

Penelitian lain dilakukan oleh Setiani (2011) dengan judul”Penggunaan 

Media Audio Visual Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Menyimak 

Cerita Rakyat Pada Siswa Kelas X SMA Widya Kutoarjo Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Pada siklus I penelitian dilaksanakan dengan menggunakan media 

audio atau tape recorder, ternyata hasil penelitian pada siklus I nilai rata-rata 

mencapai 47,5. Sedangkan pada siklus II penelitian dilaksanakan dengan 

menggunakan media audio visual. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 

mencapai 72,5.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menyimak 

menggunakan media audio visual dapat meningkatkan kemampuan menyimak 

siswa kelas X SMA Widya Kutoarjo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lily 

Setiani, peneliti ingin meneliti tentang peningkatan hasil belajar menyimak cerita 

rakyat siswa kelas V SD Negeri 01 Panican Purbalingga dengan menggunakan 

media audio visual. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menyimak. 

Perbedaannya terdapat pada penggunaan media, penelitian Lily Setiani pada siklus 

I menggunakan media audio, dan pada siklus ke II menggunakan media audio 

visual. Sedangkan dalam penelitian ini baik pada siklus I dan siklus II hanya 

menggunakan media audio visual. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Pada pembelajaran menyimak cerita rakyat di SD Negeri 01 Panican 

Kabupaten Purbalingga guru hanya menggunakan metode ceramah, guru tidak 
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menggunakan media pembelajaran dan kurang memanfaatkan sumber belajar yang 

ada di sekitar sekolah. Akibatnya siswa menjadi pasif, kurang memahami materi 

menyimak cerita rakyat sehingga kemampuan menyimak cerita rakyat siswa 

rendah. Oleh karena itu, peneliti berusaha melakukan perbaikan dalam 

pembelajaran dengan menggunakan media audio visual pada pembelajaran 

menyimak cerita rakyat. Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa Liquid Crystal Display. Media LCD merupakan perpaduan antara media 

suara (audio) dan media gambar (visual) yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. 

Dengan media audio visual tersebut diharapkan siswa akan lebih terampil 

dalam menyimak cerita rakyat dan memiliki keterampilan berbahasa lainnya 

(berbicara, menulis, dan  membaca). Selain itu pembelajaran dapat menyenangkan 

dan tidak membosankan sehingga siswa dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran 

yang menarik bagi siswa. Dengan demikian, siswa mudah  memahami isi yang 

terkandung dalam cerita rakyat sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat.  

Selain memberikan perbaikan pada hasil belajar siswa, penggunaan media 

audio visual dalam menyimak cerita rakyat juga dapat memberikan dampak positif 

bagi guru yaitu dapat meningkatkan performansi guru yang berpengaruh pada 

perbaikan kualitas pembelajaram bahasa Indonesia. Untuk mengetahui 

keberhasilan siswa dalam pemahaman materi menyimak cerita rakyat 

menggunakan media audio visual, maka peneliti akan melakukan analisis data, 

baik data kuantitatif maupun kualitatif menggunakan teknik analisis yang sesuai. 

Uraian kerangka berpikir tersebut digambarkan dalam bagan 2.1: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka dan kerangka 

berpikir, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

(1) Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan performansi guru dalam 

pembelajaran menyimak cerita rakyat di kelas V SD Negeri 01 Panican 

Kabupaten Purbalingga. 

(2) Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menyimak cerita rakyat di kelas V SD Negeri 01 Panican 

Kabupaten Purbalingga. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Langkah-langkah dilakukan secara 

sistematis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan mulai dari Subjek Penelitian, 

Variable/Faktor yang Diselidiki, Prosedur/Langkah-Langkah Penelitian Tindakan 

Kelas, Tempat Penelitian, Kolaborasi dalam PTK, Siklus Penelitian, Data dan Cara 

Pengumpulan Data, Indikator Keberhasilan, serta Teknik Analisis Data. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah performansi guru dan siswa 

kelas V SD Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 33 siswa. 

Dan terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Peneliti mengambil 

subjek penelitian ini atas dasar observasi peneliti terhadap pembelajaran 

menyimak cerita rakyat. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh data 

bahwa siswa kelas V SD Negeri 01 Panican masih pasif dalam proses 

pembelajaran menyimak cerita rakyat. Proses pembelajaran yang demikian 

membuat hasil belajar siswa menjadi rendah. 

3.2 Variabel/Faktor yang Diselidiki 

Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel penelitian merupakan suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Pada penelitian ini, faktor yang diselidiki yaitu performansi guru, 
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dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga 

dengan menggunakan media audio visual. 

3.3 Prosedur/Langkah-Langkah PTK 

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2012: 3), “PTK merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan, yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”. Adapun langkah-langkah yang 

diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu:  

3.3.1 Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini peneliti merancang tindakan yang akan dilakukan dalam 

penelitian yaitu meliputi prasurvei, menentukan tujuan pembelajaran, membuat 

rencana pembelajaran, merancang instrumen, membuat lembar observasi dan alat 

evaluasi untuk setiap pertemuan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

kolaborasi. Menurut Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2012: 63) “dalam PTK 

kolaborasi, kedudukan peneliti setara dengan guru, dalam arti masing-masing 

mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling 

melengkapi untuk mencapai tujuan”. Menurut Arikunto, Suhardjono dan Supardi 

(2012: 17) “dalam penelitian kolaborasi, pihak yang melakukan tindakan adalah 

guru itu sendiri, sedangkan yang diminta melakukan pengamatan terhadap 

berlangsungnya proses tindakan adalah peneliti, bukan guru yang sedang 

melakukan tindakan”. Adapun rincian langkah-langkah yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Prasurvei dan pengamatan mengenai kondisi sekolah, kondisi kelas, kondisi 

siswa, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. 
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2) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4) Merancang media pembelajaran 

5) Membuat rancangan instrumen  

6) Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

3.3.2 Tindakan (Acting) 

Pada tahap tindakan, guru melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang 

telah direncanakan, yaitu kegiatan pembelajaran menyimak cerita rakyat 

menggunakan media audio visual. Pelaksanaan tindakan ini bersifat fleksibel dan 

terbuka terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 

3.3.3 Pengamatan (Observasing) 

Selama proses pelaksanaan tindakan berlangsung, peneliti juga bertindak 

sebagai pengamat. Peneliti mengamati segala sesuatu yang terjadi selama tindakan 

berlangsung. Pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui hasil atau dampak dari 

diterapkannya pembelajaran menyimak cerita rakyat menggunakan media audio 

visual. 

3.3.4 Refleksi (Reflecting) 

Menurut Skerrrit (1998) dalam Muhadi (2011:70), fase refleksi terdiri dari 

refleksi kritis dan refleksi diri. Refleksi kritis adalah pemahaman secara mendalam 

atas temuan siklus tersebut dan refleksi diri adalah mengaji kelebihan dan 

kekurangan yang terjadi selama siklus berlangsung. Dengan demikian, fase 

refleksi ini berisi kegiatan pemaknaan hasil analisis, pembahasan, penyimpulan 

dan identifikasi tindak lanjut pembelajaran cerita rakyat menggunakan media 

audio visual. Hasil identifikasi tindak lanjut selanjutnya menjadi dasar dalam 

menyusun fase perencanaan (planning) siklus berikutnya. 
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3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Panican 

Kabupaten Purbalingga yang terletak di Jalan Raya Panican, Kecamatan 

Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. 

3.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan mulai bulan Maret 2013. Pada 

bulan Maret peneliti melakukan pre test untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa. Kegiatan siklus dimulai pada bulan April. Siklus I terdiri dari dua 

pertemuan, pertemuan pertama pada hari Selasa, 09 April 2013 dan pertemuan 

kedua pada hari Rabu, 10 April 2013. Siklus II terdiri dari dua pertemuan, 

pertemuan pertama pada hari Rabu, 24 April 2013 dan pertemuan kedua pada hari 

Kamis, 25 april 2013. Penelitian diakhiri dengan diadakannya post test sebagai 

perbandingan dengan hasil pre test yang sebelumnya telah dilakukan oleh siswa. 

3.5 Kolaborasi dalam PTK 

Kolaborasi dalam Penelitian Tindakan Kelas dijelaskan oleh Muhadi 

(2011: 71) merupakan suatu aspek penyelenggaraan PTK yang patut mendapat 

penekanan. Kolaborasi dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan bersama dalam 

suatu hubungan yang seimbang, harmonis dan saling menghargai. PTK kolaboratif 

terjadi dengan adanya kerjasama antara peneliti dengan guru kelas. Kerjasama 

tersebut terjadi supaya pelaksanaan PTK dapat memberikan manfaat yang serasi 

bagi seluruh pihak yang terkait. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh oleh 

peneliti yaitu, peneliti dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya dengan 

memperhatikan guru kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Dan manfaat yang 

dapat diperoleh oleh guru, guru mendapatkan salah satu cara mengajar yang 
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inovatif yaitu melalui media atau metode yang diterapkan dalam penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

Kenis dan Taggart (1988) dalam Muhadi (2011: 71) menyebutkan lima 

prinsip kolaboratif dalam PTK, yaitu 1) penghargaan terhadap waktu, 2) 

pembuatan keputusan bersama, 3) partisipasi yang terbuka dan seimbang dalam 

diskusi, 4) menetapkan persetujuan yang bersifat mengikat, dan 5) pembagian 

tugas yang adil. 

Prisip yang pertama yaitu penghargaan terhadap waktu. Selama proses 

pembelajaran berlangsung peneliti dan guru kelas harus menghargai waktu, agar 

kegiatan penelitian dapat terlaksana secara maksimal. 

Prisip yang kedua yaitu pembuat keputusan bersama. Dalam menentukan 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran, peneliti dan guru 

kelas terlebih dahulu melakukan perundingan, agar keputusan yang diambil tidak 

memberatkan kedua belah pihak. 

Prisip yang ketiga yaitu partisipasi yang terbuka dan seimbang dalam 

diskusi. Dalam mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil dalam 

penelitian serta permasalahan yang mungkin muncul, peneliti dan guru kelas harus 

saling terbuka agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan 

lancar. 

Prinsip yang keempat yaitu menetapkan persetujuan bersifat mengikat. 

Selama penelitian berlangsung peneliti dan guru kelas membuat persetujuan yang 

harus dilaksanakan ketika pembelajaran berlangsung. Persetujuan tersebut menjadi 

sebuah ikatan agar kedua belah pihak bertanggung jawab pada tugasnya masing-

masing. 

Prinsip yang terakhir yaitu pembagian tugas bersifat adil. Dalam 

melaksanakan penelitian antara kedua belah pihak mendapat pembagian tugas 
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yang adil, tanpa membeda-bedakan salah satu pihak. Misalnya peneliti bertugas 

untuk mengobservasi proses pembelajaran, sedangkan guru bertugas untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin. 

3.6 Siklus Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilakukan dengan dua 

siklus. Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Siklus I dan siklus II masing-masing terdiri dari 2 

pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran, pertemuan kedua 

digunakan untuk pembelajaran dan tes formatif. Setiap pertemuan terdiri dari 2 

dan 3 jam pelajaran. Siklus I dalam penelitian ini menceritakan mengenai Cerita 

Rakyat Cindelaras, sedangkan pada siklus II menceritakan mengenai Cerita Rakyat 

Malin Kundang. Adapun gambaran model untuk masing-masing tahap sebagai 

berikut (Arikunto, dkk 2008:  16). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Gambaran Model Tahapan PTK 
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3.6.1 Siklus I 

Siklus I adalah siklus awal pada tahapan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Pada siklus ini terdapat 4 tahap yang harus secara berurutan. Adapun tahapan yang 

dimaksud yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan dan 

tahap refleksi. Berikut ini akan dijelaskan keempat tahap tersebut. 

3.6.1.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam siklus I. Perencanaan sangat 

diperlukan guna menetapkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut. Beberapa tindakan yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu sebagai 

berikut: 

a) Mengidentifikasi masalah pembelajaran. 

b) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

c) Menyiapkan media pembelajaran. 

d) Menyiapkan instrumen observasi pembelajaran. 

e) Menyusun lembar kegiatan siswa. 

f) Menyusun soal tes formatif. 

3.6.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan tahap di mana segala potensi yang ada di dalam 

maupun di luar kelas diusahakan secara optimal sesuai perencanaan, supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap 

pelaksanaan yaitu: 
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a) Guru melakukan apersepsi. 

b) Guru menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam proses pembelajaran. 

c) Guru menyiapkan media dan sumber belajar. 

d) Guru menyampaikan materi menyimak cerita rakyat dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

e) Guru menyampaikan materi cerita rakyat menggunakan media audio visual. 

f) Siswa mengerjakan tes formatif. 

3.6.1.3 Pengamatan 

Tahap ketiga yaitu pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Untuk 

menghindari subjektifitas, peneliti bekerjasama dengan teman sejawat berperan 

sebagai pengamat. Pengamat wajib mengamati segala sesuatu yang terjadi selama 

tindakan berlangsung. Pengamat mencatat segala sesuatu yang terjadi agar 

memperoleh data akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. Sesuai tujuan 

penelitian ini, maka pengamatan difokuskan pada: 

a) Performansi guru dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi 

cerita rakyat dinilai menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG). 

APKG terdiri dari penilaian kemampuan guru dalam perencanaan 

pembelajaran dan penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran.  

b) Pengamatan terhadap hasil belajar menyimak cerita rakyat dilakukan untuk 

mengetahui keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sejauh mana siswa berminat 

untuk mengikuti pembelajaran menggunakan media audio visual dengan 

pembelajaran menggunakan metode konvensional atau ceramah saja.  

3.6.1.4 Refleksi 



56 
 

 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan 

pada siklus I. Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai peningkatan yang terjadi 

pada performansi guru, dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media audio 

visual. Hasil refleksi akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan menetapkan 

simpulan yang didapat dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini juga digunakan 

sebagai bahan rekomendasi untuk rancangan tindakan selanjutnya. 

3.6.2 Siklus II 

Siklus II merupakan lanjutan dari siklus I. Siklus II dilaksanakan untuk 

memperbaiki kekurangan pada siklus I, berdasarkan refleksi siklus I mengenai 

performansi guru, minat siswa, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Seperti 

halnya pada siklus I, pada siklus II juga terdapat 4 tahap yang harus dilakukan 

secara berurutan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan 

dan tahap refleksi. 

3.6.2.1 Perencanaan  

Tahap perencanaan pada siklus II dirancang berdasarkan hasil refleksi 

siklus I. Hampir sama dengan kegiatan pada tahap perencanaan siklus I, kegiatan 

pada tahap perencanaan siklus II meliputi: 

a) Mengidentifikasi masalah pembelajaran. 

b) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

c) Menyiapkan media pembelajaran. 

d) Menyiapkan instrumen observasi pembelajaran. 

e) Menyusun lembar kegiatan siswa. 

f) Menyusun soal tes formatif. 

3.6.2.2 Tindakan 
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Sama seperti pada tahap pelaksanaan siklus I, tahap pelaksanaan pada 

siklus II juga merupakan tahap di mana segala potensi yang ada di dalam maupun 

di luar kelas diusahakan secara optimal sesuai perencanaan, supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Pada saat proses pelaksanaan tindakan, peneliti 

sebagai guru menggunakan media audio visual dalam proses pembelajaran 

menyimak cerita rakyat. Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi: 

a) Guru melakukan apersepsi. 

b) Guru menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam proses pembelajaran. 

c) Guru menyiapkan media dan sumber belajar. 

d) Guru menyampaikan materi menyimak cerita rakyat dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

e) Guru menyampaikan materi cerita rakyat menggunakan media audio visual. 

f) Siswa mengerjakan tes formatif. 

3.6.2.3 Pengamatan 

Tidak jauh berbeda dengan tahap pengamatan pada siklus I, tahap 

pengamatan pada siklus II dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

penelitian. Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Peneliti dan guru mitra mengamati performansi guru kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan terhadap hasil belajar siswa dilakukan 

oleh peneliti dan guru kelas. Hal ini bertujuan agar hasil pengamatan menjadi lebih 

akurat. Sesuai tujuan penelitian ini, maka pengamatan difokuskan pada: 
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a) Performansi guru dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi 

cerita rakyat dinilai menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG). 

APKG terdiri dari penilaian kemampuan guru dalam perencanaan 

pembelajaran dan penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran.  

b)  Pengamatan terhadap hasil belajar menyimak cerita rakyat dilakukan untuk 

mengetahui keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sejauh mana siswa berminat 

untuk mengikuti pembelajaran menggunakan media audio visual dengan 

pembelajaran menggunakan metode konvensional atau ceramah saja.  

3.6.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan 

pada siklus II. Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai peningkatan yang terjadi 

pada performansi guru, dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media audio 

visual. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan II, peneliti akan menyimpulkan 

apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika hasil belajar, dan performansi 

guru meningkat, maka penggunan media audio visual dikatakan berhasil. Namun 

jika hasil belajar, dan performansi guru tidak meningkat, maka penggunaan media 

audio visual dikatakan belum berhasil. Sebagai tindak lanjut, maka akan 

dilaksanakan siklus berikutnya, yaitu siklus 3. 

3.7 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Data adalah hasil pengukuran yang bisa memberikan gambaran suatu 

keadaan atau memberikan suatu informasi. Data sangat penting dalam penelitian 
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tindakan kelas (PTK). Tanpa data, maka penelitian tidak akan berarti, karena tidak 

dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Sebelum penelitian dilaksanakan, 

peneliti harus merancang jenis data apa yang akan digunakan, sumber data serta 

bagaimana cara memperolehnya. Perencanaan tersebut bertujuan agar penelitian 

yang dilaksanakan berjalan lancar dan sistematis. Melalui perencanaan akan 

meminimalkan kegagalan dalam penelitian. Pada subbab ini akan dijelaskan 

mengenai jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Setelah menentukan jenis data apa yang digunakan, peneliti 

menentukan siapa saja yang menjadi sumber data. Sumber data yang dipilih 

merupakan subjek yang berkaitan dengan tempat diadakannya penelitian. 

Penelitian ini berlangsung di SD Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga. 

Adapun sumber data pada penelitian ini meliputi siswa, guru, dan data dokumen 

yang ada di SD Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga. Uraian selengkapnya 

mengenai sumber data adalah sebagai berikut: 

3.7.1.1 Siswa kelas V SD Negeri 01 Panican 

Data diperoleh melalui pengamatan terhadap, lembar kerja siswa, hasil pre 

test dan post test, dan hasil tes formatif. Sumber data siswa yaitu merupakan siswa 

kelas V SD Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga. Perolehan sumber data 

siswa berasal dari nilai ulangan harian siswa, lembar kerja siswa, hasil pretes dan 

postes siswa. Tes dalam penelitian ini berupa hasil tes tertulis siswa kelas V SD 

Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga. 
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3.7.1.2 Guru SD Negeri 01 Panican 

Data dari guru berupa hasil wawancara kegiatan guru kelas V SD Negeri 

01 Panican dalam pembelajaran. Dari sumber data guru juga diperoleh informasi 

mengenai karakteristik dan kemampuan kognitif siswa khususnya dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan mengetahui karakteristik siswa, peneliti 

memperoleh gambaran mengenai kegiatan siswa dalam pembelajaran. Peneliti 

menganalisis kegiatan pembelajaran yang biasa berlangsung di kelas tersebut 

setelah melakukan wawancara dengan guru kelas V SD Negeri 01 Panican yaitu 

Indah Purwaningrum, S.Pd. SD. Data digunakan untuk mengamati kemampuan 

guru dalam pembelajaran. Lembar pengamatan terhadap performansi guru 

menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru yang terdiri dari perencanaan 

pembelajaran (APKG 1) dan pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Selain itu data 

juga digunakan untuk mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia melalui media audio visual. 

3.7.1.3 Data Dokumen 

Dokumentasi digunakan sebelum maupun saat penelitian berlangsung. 

Sebelum penelitian, peneliti mencari data berupa nama dan jumlah siswa. Jumlah 

dan daftar nama siswa kelas V SD Negeri 01 Panican Kabupaten Purbalingga  

tahun ajaran 2012/2013 selengkapnya ada pada lampiran 18. Data yang diperoleh 

berupa daftar nama siswa, nilai-nilai, RPP, Lembar Kerja Siswa, foto-foto maupun 

video pembelajaran, hasil pre test, dan tes formatif siswa kelas V SD Negeri 01 

Panican tahun pelajaran 2011/2012. 

3.7.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam PTK berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif menjelaskan data berupa angka-angka, sedangkan data 
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kualitatif menjelaskan data berupa informasi tentang subjek yang diteliti. Data 

kuantitatif yang digunakan berupa hasil dari pretest, tes formatif tiap akhir siklus, 

dan posttest. Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa hasil pengamatan 

performansi guru, hasil pengamatan kesesuaian pelaksanaan model PBL oleh guru, 

dan hasil dari pengamatan aktivitas belajar siswa. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai data kuantitatif dan kualitatif. 

3.7.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah hasil penelitian yang mendasarkan pada 

perhitungan matematis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil 

penelitian. Data kuantitatif yang dikumpulkan pada penelitian tindakan kelas ini 

diperoleh melalui hasil pre tes sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran, tes 

formatif  pada akhir siklus I dan siklus II, dan post tets pada akhir pembelajaran. 

3.7.2.2 Data Kualitatif  

Menurut Riduwan (2010: 31), data kualitatif yaitu "data yang berhubungan 

dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata". 

Data kualitatif pada penelitian ini menggunakan teknik non tes yaitu berupa 

lembar pengamatan atau observasi terhadap aktivitas guru selama pembelajaran. 

Data kualitatif penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan lembar angket 

sebagai penilaian oleh peneliti mengenai kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan media audio visual. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan 

data performansi guru maupun hasil belajar siswa. Data performansi guru dalam 

proses belajar mengajar dapat diamati melalui Alat Penilaian Kompetensi Guru 

(APKG) yang terdiri dari APKG I untuk kemampuan merencanakan pembelajaran, 

APKG II untuk pelaksanaan pembelajaran yang telah dimodifikasi sesuai dengan 

langkah-langkah dan komponen dalam menerapkan media pembelajaran. 
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3.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik tes, 

observasi, dokumentasi dan pengisian lembar angket. Berikut akan dijelaskan 

masing-masing teknik yang digunakan oleh peneliti. 

3.7.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

telah diajarkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Teknik tes 

digunakan untuk mendapatkan data berupa angka. Data berupa angka dapat 

dengan mudah dianalisis sehingga peningkatan hasil belajar dapat diketahui 

setelah data diperoleh. Perolehan data yaitu melalui tes formatif yang diberikan 

pada akhir siklus I dan siklus II. Hasil tes formatif siswa akan digunakan untuk 

mengetahui kemampuan masing-masing siswa, menghitung nilai rata-rata kelas 

dan tuntas belajar klasikal. 

3.7.3.2 Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Observasi dilakukan oleh guru mitra di SD Negeri 01 Panican saat 

pelaksanaan pembelajaran, dengan menggunakan lembar observasi performansi 

guru. Aspek yang diamati dalam menentukan performansi guru meliputi 6 aspek 

dalam perencanaan pembelajaran, yaitu: (1) merumuskan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan media audio visual; (2) mengembangkan dan mengorganisasikan 
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materi, media audio visual dan sumber belajar; (3) merencanakan scenario 

pembelajaran dengan media audio visual; (4) merancang pengelolaan kelas; (5) 

merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian; dan (6) tampilan 

dokumen rencana pembelajaran. Dan 7 aspek dalam pelaksanaan pembelajaran, 

yang terditi dari: (1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran; (2) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media audio visual; (3) mengelola 

interaksi kelas; (4) bersifat terbuka dan luwes serta membantu  mengembangkan 

sikap posistif siswa terhadap hasil belajar; (5) mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran bahasa indonesia; (6) melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar; dan (7) kesan umum kinerja guru / calon guru. 

3.7.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data lainnya yang relevan dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi diambil dari nilai ulangan harian, 

pre test, post test, dan hasil tes formatif siswa kelas V SD Negeri 01 Panican. 

Dokumentasi nilai inilah yang akan dijadikan tolok ukur oleh peneliti, untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan media audio visual. 

Dokumentsi lainnya yaitu berupa foto-foto dan film dokumenter selama 

pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dijadikan bukti nyata bahwa penelitian ini 

benar-benar dilakukan.  

3.7.3.4 Pengisian Lembar Performansi Guru 

Pengisian lembar penilaian performansi guru dilakukan oleh peneliti dan 

guru mitra. Guru mitra bertugas membantu dan memberikan saran kepada peneliti, 

agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Pengisian lembar observasi dilakukan 
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ketika guru kelas sedang melakukan pembelajaran. Penilaian ini meliputi 

perencanaan pembelajaran berupa rencana proses pembelajaran dan pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

3.7.3.5 Instrumen Penelitian  

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan instrumen penelitian sebagai alat 

untuk memperoleh data penelitian. Beberapa instrumen penelitian yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah silabus Bahasa Indonesia kelas IV SD, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), kisi-kisi soal tes, soal tes, lembar jawab tes, dan kunci 

jawaban tes. Uraian selengkapnya mengenai instrumen penelitian dijelaskan 

sebagai berikut: 

3.7.3.5.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat sebelum penelitian 

berlangsung. RPP disusun berpedoman pada silabus Bahasa Indonesia kelas V 

semester 2 materi menyimak cerita rakyat. Silabus pembelajaran Bahasa Indonesia 

kelas V semester 2 ada pada lampiran 11. RPP dibuat untuk dua pertemuan pada 

masing-masing siklus. RPP yang digunakan di lampiran 1, 2, 3 dan 4. 

3.7.3.5.2 Soal Tes 

Soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah dilaksanakan pembelajaran. Soal tes yang digunakan adalah soal bentuk 

pilihan ganda dan isian singkat. Alasan digunakannya bentuk soal pilihan ganda 

karena jawaban untuk setiap pertanyaan pasti benar atau salah sehingga 

penilaiannya bersifat objektif. Jawaban siswa juga dapat dikoreksi dengan mudah 
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dan cepat. Kelebihan lain yaitu materi yang diujikan mencakup sebagian besar dari 

bahan pengajaran yang diberikan dan semua indikator dapat terwakili. Jumlah soal 

yang diperlukan untuk pretes dan postes yaitu 20 butir soal. Kisi-kisi dan soal 

selengkapnya ada pada 13. 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dinyatakan berhasil jika memenuhi indikator 

keberhasilan pada performansi guru dan hasil belajar siswa. Pada penelitian ini, 

peneliti menetapkan indikator keberhasilan pada performansi guru, dan hasil 

belajar siswa sebagai berikut: 

3.8.1 Menganalisis Performansi guru  

Performansi guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Performansi guru 

harus mendapat perhatian, sehingga perlu adanya observasi yang dilakukan oleh 

guru kelas terhadap peneliti. Peneliti dikatakan berhasil melaksanakan 

pembelajaran menggunakan media audio visual apabila telah memenuhi indikator 

keberhasilan. Indikator keberhasilan performansi guru  yang ditetapkan peneliti 

yaitu jika nilai akhir dari penilaian menggunakan APKG 1, dan APKG 2  lebih 

dari atau sama dengan 71 (kualifikasi baik atau B). 

3.8.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa merupakan data kuantitatif yang menunjukkan 

keberhasilan PTK ini. Peneliti telah menetapkan indikator keberhasilan hasil 

belajar siswa, yaitu sebagai berikut: 

(1) Rata-rata kelas yaitu lebih dari atau sama dengan 73. 
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(2) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75%. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Salah satu ciri guru yang profesional adalah mampu mengambil keputusan, 

baik sebelum, selama, maupun setelah pembelajaran berlangsung. Keputusan yang 

diambil didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berasal dari berbagai 

sumber. Dalam kaitannya dengan PTK, sumber pertimbangan tersebut adalah 

semua data yang dikumpulkan. Agar data tersebut bermakna sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan, maka data tersebut harus dianalisis. Analisis data dilakukan 

dengan memperhatikan jenis data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, jenis 

data dibagai menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitattif.  

3.9.1 Data Kuantitatif   

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka. Data kuantitatif 

pada penelitian ini diperoleh dari hasil tes formatif. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan rumus-rumus matematis. Untuk menghitung hasil belajar siswa 

menggunakan cara sebagai berikut: 

3.9.1.1 Hasil Belajar Siswa 

Nilai akhir hasil belajar masing-masing siswa perlu dihitung supaya 

kemampuan masing-masing siswa dapat diketahui. Dengan mengetahui 

kemampuan masing-masing siswa, maka masing-masing siswa akan mendapat 

perlakuan yang tepat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Rumus yang 

digunakan dalam menghitung nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-

masing siswa yaitu: 
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Djamarah (2005: 331) 

Keterangan :   

NA = Nilai Akhir 

∑X = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

 N =  Jumlah keseluruhan skor maksimal  

3.9.1.2 – rata kelas  

Menghitung rata Rata-rata kelas adalah jumlah nilai semua siswa dibagi 

banyaknya siswa yang ada. Rata-rata kelas dihitung untuk mengetahui kemampuan 

rata-rata pada suatu kelas. Melalui rata-rata kelas ini, maka dapat diketahui 

kemampuan siswa secara keseluruhan dalam suatu kelas. Setelah mengetahui 

kemampuan siswa secara keseluruhan dalam suatu kelas, maka dapat ditentukan 

kebijakan tertentu pada kelas tersebut. Untuk menghitung rata-rata kelas, peneliti 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Djamarah (2005: 309) 

Keterangan : 

X    = rata-rata kelas 

= jumlah nilai akhir siswa 

N    = jumlah siswa  

3.9.1.3 Menghitung tuntas belajar klasikal  

Tuntas belajar klasikal adalah persentase ketuntasan jumlah siswa yang 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Tuntas belajar klasikal perlu 

dihitung untuk mengetahui jumlah atau persentase siswa yang memenuhi KKM. 
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Dari perhitungan tersebut, maka dapat diambil kebijakan tertentu demi tercapainya 

keefektifan pembelajaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung tuntas belajar 

klasikal yaitu: 

 

    Aqib et al. (2010: 41) 

Keterangan : 

TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

KKM= Kriteria Ketuntasan Minimal 

3.9.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi. Data kualitatif pada 

penelitian ini ialah performansi guru. Untuk menghitung performansi guru 

menggunakan cara sebagai berikut: 

3.9.2.1 Teknik Analisis Data untuk Menganalisis Performansi Guru 

Skor perolehan pada tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar 

APKG 1, 2 dan 3 tergantung pada jumlah deskriptor yang tampak. Satu deskriptor 

yang tampak mendapat skor 1, sehingga skor maksimal tiap aspek yaitu 4.  

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria 

keberhasilan performansi guru berikut ini: 

Nilai Akhir performansi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran:  

 

Aqib et al. (2010: 41) 
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Keterangan:  

N1 = nilai perencanaan pembelajaran  

N2 = nilai pelaksanaan pembelajaran 

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria 

keberhasilan performansi guru, seperti berikut: 

 

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran. 

Nilai Huruf 
86-100 A 
81-85 AB 
71-80 B 
66-70 BC 
61-65 C 
56-60 CD 
50-55 D 
< 50 E 

 
(Pedoman Akademik Unnes 2009: 49) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 memaparkan jawaban permasalahan yang dirumuskan pada 

pendahuluan. Bab ini berisi hasil penelitian beserta penjelasannya. Hasil penelitian 

berupa angka seperti hasil pretes dan postes harus ditafsirkan dengan kata-kata. 

Pada bab hasil dan pembahasan membahas mengenai Deskripsi Data Prasiklus, 

Deskripsi Data Siklus I, Deskripsi Data Siklus II, dan Pembahasan mengenai 

gagasan peneliti terkait dengan apa yang telah dipaparkan pada bab 

terdahulu.Uraian selengkapnya mengenai bab 4 dijelaskan sebagai berikut: 

 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan di SD Negeri  01 Panican pada tanggal 09 April 2013 sampai tanggal 25 

April 2013. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas V sekolah dasar, dengan 

menggunakan media audio visual pada materi menyimak cerita rakyat. 

Hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil tes dan nontes. Hasil tes 

diperoleh melalui pre test, post test dan tes formatif pada akhir siklus I dan siklus 

II. Hasil non tes diperoleh melalui pengamatan performansi guru. Hasil penelitian 

tindakan kelas ini akan diuraikan secara rinci berikut ini. 

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

Pratindakan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013, menghasilkan data 

berupa hasil pre test. Peneliti melaksanakan kegiatan Pre test dilaksanakan untuk 

mengetahui kemampuan menyimak siswa pada materi cerita rakyat sebelum 
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menggunakan media audio visual. Materi yang diujikan adalah materi menyimak 

cerita rakyat berupa tes objektif berbentuk pilihan ganda sejumlah 20 soal. 

4.1.1.1 Hasil Pre Test 

Peneliti melaksanakan kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan 

yang dimiliki siswa sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual. Materi yang diujikan yaitu materi menyimak 

cerita rakyat.Hasil rangkuman pretest dapat dilihat pada tabel 4.1. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

 

Tabel 4.1 Data Prasiklus Siswa Kelas V Dalam Menyimak Cerita Rakyat 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi 
Siswa (%) 

1 Tuntas 73 – 100 6 18,18 

2 Tidak Tuntas 0 – 73 27 81,81 

Jumlah 33 100 

 

Tabel 4.1 mengenai rangkuman hasil pretest menunjukkan bahwa, dari 33 

siswa terdapat 6 atau 18,18% siswa mencapai tuntas belajar, sedangkan 27 siswa 

atau 81,81% lainnya memperoleh nilai di bawah KKM (73) yang ditentukan. 

Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila minimal 75% siswa sudah tuntas 

belajar secara individu. 

Berdasarkan hasil pretest di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

hasil belajar siswa pada materi menyimak cerita rakyat di SD Negeri 01 Panican 
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sebelum pelaksanaan tindakan belum mencapai tuntas belajar klasikal. Nilai rata-

rata kelas dan ketuntasan belajar pada hasil pretest yang belum memuaskan dapat 

ditingkatkan melalui pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menggunakan 

media audio visual pada materi menyimak cerita rakyat.. 

4.1.2   Deskripsi Data Siklus I 

Tindakan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui dua pertemuan, 

yakni pertemuan 1 pada tanggal 09 April 2013, pertemuan 2 pada tanggal 10 April 

2013.Data hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I diperoleh melalui tes formatif, 

observasi selama proses pembelajaran. Tes formatif dilaksanakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa, sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui 

performansi guru. 

4.1.2.1 Hasil Tes  

Hasil belajar siswa dari pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh melalui tes 

formatif I. Sedangkan tes formatif dilaksanakan pada akhir siklus, yakni pada 

tanggal 10 April 2013. Berikut ini merupakan tabel nilai hasil tes formatif I. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22. 

 

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Tes Formatif I 

Rentang Nilai Frekuensi 
Siswa (%) 

Nilai 

Rata-rata 
Kelas 

≤ 73 10 30,31 

73,63 >73 23 69,69 

Jumlah 33 100 

 



73 
 

 

Rangkuman hasil tes formatif pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kelas telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yaitu 

sebesar 73,63. Dengan jumlah siswa yang mencapai nilai lebih dari 73 sebanyak 

23 siswa, maka persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator 

keberhasilan, yaitu sebesar 69,69%. Sedangkan jumlah siswa yang belum 

mencapai nilai lebih dari dari 73 sebanyak 10. Hal ini belum mencapai indikator 

keberhasilan sebesar 75%. Besarnya persentase tuntas belajar klasikal selama 

siklus I dapat dilihat pada gambar 4.1: 

 

 

Gambar 4.1 Presentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus 1 

 

4.1.2.2 Performansi Guru 

Observasi terhadap performansi guru dilakukan melalui lembar observasi 

berupa Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Ada dua jenis APKG, yakni 
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APKG 1, dan APKG 2.APKG 1 untuk menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), APKG 2 untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. Skor perolehan pada 

tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar APKG 1, dan 2 tergantung 

pada jumlah deskriptor yang tampak. Selanjutnya, jumlah skor perolehan pada 

masing-masing APKG 1, dan 2 dihitung menggunakan rumus APKG yaitu satu 

kali perencanaan pembelajaran ditambah dua kali pelaksanaan pembelajaran 

kemudian dibagi tiga. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. Hasil 

data observasi performansi guru pada siklus I dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus I 

Pertemuan 
ke- 

Performansi 
Guru 

Rata-rata 
Skor 

Nilai Rata-rata 
Rata-rata 

siklus I 

1 
Perencanaan 3,28 82 

84,83 

82,21 
Pelaksanaan 3,45 86,25 

2 
Perencanaan 3,06 76,5 

79,6 
Pelaksanaan 3,25 81,25 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa dari dua pertemuan pada 

siklus I, hasil terendah diperoleh pada APKG 1, yakni penilaian terhadap Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan nilai 82 pada pertemuan 1 dan 86,25 pada 

pertemuan 2. Sementara hasil tertinggi diperoleh pada APKG 2, yakni penilaian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan nilai 76,5 pada pertemuan 1 dan 81,25 

pada pertemuan 2. Dari dua pertemuan tersebut, maka diperoleh nilai akhir 

performansi guru selama siklus I sebesar 82,21. Nilai tersebut telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yakninilai akhir minimal 71. 
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Meskipun secara keseluruhan sudah mencapai indikator pencapaian, namun ada 

beberapa aspek yang harus ditingkatkan. 

4.1.2.3 Refleksi 

Penggunaan media audio visualpada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

materi menyimak cerita rakyat pada siklus 1 belum mencapai keberhasilan yang 

memuaskan. Bagi peneliti, hasil penelitian pada siklus I yang mencakup 

performansi guru, dan hasil belajar siswa masih dapat ditingkatkan lagi dengan 

melakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa kegiatan. 

Berdasarkan perolehan nilai pada APKG 1, dan 2 performansi guru pada 

siklus I dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata 82,21. Namun, masih 

ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penyusunan RPP, dan pelaksanaan 

pembelajaran.  

 Paparan mengenai refleksi terhadap performansi guru, dan hasil 

belajar siswa, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pada beberapa 

kegiatan selama pelaksanaan siklus I. Hasil refleksi pada siklus I ini akan menjadi 

landasan untuk melanjutkan penelitian siklus II dengan perbaikan-perbaikan pada 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pengamatan, agar siklus II dapat berjalan lebih 

baik daripada siklus I. 

4.1.2.4 Revisi 

Deskripsi data pada hasil pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan dengan usaha yang 

maksimal.Peneliti perlu melakukan perbaikan agar pembelajaran pada siklus 

selanjutnya dapat lebih baik. Perbaikan yang dilakukan yaitu: 
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(1) Guru mengkaji RPP dengan lebih baik sehingga kinerja guru dalam proses 

pembelajaran dapat lebih meningkat. 

(2) Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran harus senantiasa mendorong 

siswa agar membiasakan diri untuk disiplin, salah satunya yaitu dengan 

mengingatkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting selama 

pembelajaran.   

(3) Guru harus lebih jelas lagi dalam menyampaikan instruksi untuk kegiatan 

diskusi kelompok. 

4.1.3  Deskripsi Data Siklus II 

Hasil penelitian siklus I secara keseluruhan memang sudah mencapai 

indikator keberhasilan, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian siklus II. 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus II hampir sama dengan siklus I. 

Perolehan data dari siklus II dilakukan melalui teknik tes dan nontes. Teknik tes 

dilakukan untuk mendapatkan data berupa hasil belajar, sedangkan teknik non tes 

dilakukan untuk mendapatkan data berupa performansi guru.Adapun hasil yang 

diperoleh dari pelaksanaan tindakan siklus II yaitu sebagai berikut. 

4.1.3.1 Hasil Tes  

Hasil belajar siswa dari pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh melalui tes 

formatif II. Sedangkan tes formatif dilaksanakan pada akhir siklus, yakni pada 

tanggal 25 April 2013. Berikut ini merupakan tabel rangkuman nilai hasil tes 

formatif II. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22. 
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Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Tes Formatif II 

Rentang Nilai 
Frekuensi 

Siswa 
(%) 

Nilai 

Rata-rata 
Kelas 

≤ 73 32 96,96 

91,5 >73 1 3,04 

Jumlah 33 100 

 

Rangkuman hasil tes formatif pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kelas telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yaitu 

sebesar 91,5. Dengan jumlah siswa yang mencapai nilai lebih dari 73 sebanyak 23 

siswa, maka persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator 

keberhasilan, yaitu sebesar 96,96%. Besarnya persentase tuntas belajar klasikal 

selama siklus II dapat dilihat pada gambar 4.2: 

 

96,96%

3,04%

Hasil Tes Formatif 2

siswa yang tuntas 
belajar
siswa yang belum tuntas 
belajaar

 

Gambar 4.2 Presentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus 2 
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4.1.3.2 Performansi Guru 

Observasi terhadap performansi guru dilakukan oleh peneliti dan guru 

mitra di SD Negeri 01 Panican.Sama seperti siklus I. Observasi terhadap 

performansi guru pada siklus II dilakukan pada tiap pertemuan. Hasil observasi 

terhadap performansi guru dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus II 

Pertemuan 
ke- 

APKG 
Rata-rata 

Skor 
Nilai Rata-rata 

Rata-rata 
siklus II 

1 
1 3,52 88,25 

90,25 

88,66 
2 3,65 91,25 

2 
1 3,44 86 

88 
2 3,6 90 

 

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa performansi guru pada proses 

pembelajaran siklus II sangat baik dan memenuhi indikator keberhasilan dengan 

rata-rata nilai akhir 88,66.  

4.1.3.3 Refleksi 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian pada siklus II, maka dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran menyimak cerita rakyat melalui media audio visual berhasil 

meningkatkan performansi guru, dan hasil belajar siswa.Tabel berikut merupakan 
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perbandingan hasil pembelajaran siklus I dan siklus II. 

 

Tabel 4.6 Analisis Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

No. Aspek Analisis Siklus I Siklus II 

1 Performansi Guru 82,21 88,66 

3 Hasil Belajar 
Siswa 

Tes 
Formatif 

Nilai Rata-rata 
Kelas 

73,63 91,5 

Tuntas Belajar 
Klasikal (%) 

69,69 96,96 

 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa nilai untuk performansi guru 

meningkat dari 82,21 pada siklus I, menjadi 88,66 pada siklus II. Hal tersebut juga 

terjadi pada hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan pada siklus II, baik 

dilihat dari hasil tes formatif siswa. Nilai rata-rata kelas untuk hasil belajar siswa 

pada siklus I mencapai 73,63, dengan persentase tuntas belajar klasikal (TBK) 

sebesar 69,69%. Kemudian, pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 

91,5, dengan persentase tuntas belajar klasikal sebesar 96,96%. Demikian pula 

dengan hasil tes formatif siswa, nilai rata-rata kelas dan persentase tuntas belajar 

klasikal mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Secara visual, 

peningkatan hasil pembelajaran tersebut dapat digambarkan melalui gambar: 
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Gambar 4.3 Peningkatan Hasil Penelitian 

 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pembelajaran menyimak cerita rakyat 

menggunakan media audio visualdi SD Negeri 01 Panican telah berhasil mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan.  

4.1.3.5 Revisi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan siklus II, dapat 

diketahui bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan media 

audio visual dapat meningkatkan performansi guru, hasil belajar siswa. Hambatan-

hambatan yang ada dapat dikurangi, sehingga pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas (PTK) di kelas V SD Negeri 01 Panican tidak perlu dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

4.2 Pembahasan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, peneliti 

mendapatkan hasil penelitian berupa hasil observasi terhadap performansi guru 
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dan hasil belajar siswa. Pada siklus I, kedua hasil penelitian tersebut belum 

mencapai hasil yang memuaskaan. Setelah melakukan refleksi pada siklus I, 

peneliti melanjutkan penelitian pada siklus II. Hasil yang dicapai pada siklus II 

secara keseluruhan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Ketercapaian indikator keberhasilan pada keempat hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa, penelitian tindakan kelasdengan menggunakan media audio 

visual pada materi menyimak cerita rakyatdi kelas V SD Negeri 01 Panican telah 

mencapai keberhasilan. Selanjutnya, pembahasan mengenai hasil penelitian 

dilakukan dengan memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil 

penelitian sebagai berikut. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Peningkatan nilai APKG 1, dan 2 dari siklus I ke siklus II pada tiap 

pertemuannya menunjukkan performansi guru yang semakin meningkat. Penilaian 

pada APKG 1 menunjukkan penguasaan kompetensi pedagogik guru dalam 

menyusun RPP dan APKG 2 menunjukkan penguasaan kompetensi profesional 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Supriyadi (1999) 

dalam Wahyudi (2012 : 104),“guru yang memiliki kinerja baik adalah guru yang 

profesional dan memiliki pengetahuan dan kemampuan profesi”. Guru yang 

profesional salah satu cirinya yaitu menguasai empat kompetensi pendidik yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional yang termuat pada 

APKG 1, dan 2. Dengan meningkatnya nilai APKG 1, dan 2 berarti meningkat 

pula potensi guru untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang 

berkualitas. 

Peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang dilakukan dari 

hasil pretest, evaluasi akhir pada tiap pertemuan siklus I dan II serta tes formatif 
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pada akhir siklus I dan siklus II, hingga posttest, menunjukkan bahwa siswa telah 

mengalami proses belajar. Uno (2008: 54) mendefinisikan hakikat belajar adalah 

"kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menghasilkan suatu perubahan, 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai".Dengan demikian 

siswa yang mengalami perubahan perilaku dikatakan sudah mengalami belajar. 

Siswa bukan hanya memahami apa yang sudah dipelajari tetapi juga dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang telah dilaksanakan 

memperoleh hasil berupa observasi terhadap hasil belajar siswa dan performansi 

guru. Pemaknaan hasil penelitian tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Performansi Guru 

Selama pelaksanaan pembelajaran, guru mitra dan peneliti di SD Negeri 01 

Panican melakukan observasi terhadap performansi guru. Berdasarkan hasil 

observasi tersebut, diperoleh nilai sebesar 82,21 pada pelaksanaan tindakan siklus 

I. Nilai tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu nilai 

akhir lebih dari atau sama dengan 71. Namun, guru masih kurang maksimal dalam 

melakukan pengelolaan kelas. Perhatian guru masih belum menjangkau seluruh 

siswa. Selain itu, guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa untuk selalu 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, kurang efisien dalam menggunakan waktu dan 

kurang jelas dalam memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan 

siswa. Oleh karena itu, peneliti masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam 

pelaksanaan tindakan siklus II guna memperoleh hasil yang maksimal. 

Pada siklus II, hasil observasi terhadap performansi guru meningkat 

menjadi 88,66. Perolehan nilai tersebut menandakan bahwa performansi guru 

semakin meningkat dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 
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media audio visual. Perbaikan-perbaikan yang sudah direncanakan pada 

pelaksanaan tindakan siklus I telah dilakukan guru, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung lebih tertib dan lancar sesuai dengan RPP yang telah dirancang. 

Peningkatan nilai performansi guru dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada 

gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Perbandingan Nilai Performansi Gurupada Siklus Idan Siklus II 

 

Nilai performansi guru diperoleh dengan menggunakan APKG 1, dan 2 

pada tiap pertemuan. Penilaian pada perencanaan pembelajaran mencakup 

penguasaan kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP, pelaksanaan 

pembelajaran mencakup penguasaan kompetensi profesional guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Hasil observasi terhadap performansi guru yang dicapai pada siklus I dan 

siklus II, telah membuktikan bahwa media audio visuald apat meningkatkan 

performansi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas.  
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4.2.1.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada penelitian tindakan kelas ini diperoleh melalui pre 

test, evaluasi dan tes formatif. Nilai rata-rata kelas dan tuntas belajar klasikal 

mengalami peningkatan dari pre test sampai ke siklus II. Peningkatan hasil belajar 

tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut ini.  

Perolehan hasil belajar pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sesuai dengan 

pendapat Gagne, (2009: 3.30) belajar merupakan suatu proses yang kompleks, 

yang menghasilkan berbagai macam tingkah laku yang berlainan yang disebut 

kapasitas. Kapasitas itu diperoleh dari (1) stimulus yang berasal dari lingkungan 

dan (2) proses kognitif yang dilakukan siswa. Pada pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini, siswa yang sebelumnya kurang memahami unsur-unsur cerita 

rakyat, menjadi lebih memahami unsur-unsur setelah menggunakan media audio 

visual. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menggunakan media 

audio visual pada meteri menyimak cerita rakyat di SD Negeri 01 Panican adalah 

meningkatnya performansi guru, dan hasil belajar siswa kegiatan pembelajaran. 

Secara garis besar, implikasi hasil penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek, 

yaitu: 

4.2.2.1 Bagi Siswa 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa kelas V SD Negeri 
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01 Panican. Pembelajaran menggunakan media audio visual menjadikan kegiatan 

pembelajaran menyenangkan dan menantang bagi siswa. Siswa lebih memahami 

isi dari sebuah cerita tanpa bersusah payah membaca berulang kali seperti 

pembelajaran secara konvensional. 

4.2.2.2 Bagi Guru  

Penggunaan media audio visual dalam kegiatan pembelajaran dapat 

menambah khasanah pengetahuan bagi guru mengenai inovasi media 

pembelajaran yang digunakan. Guru dapat terus mengembangkan kreativitas dan 

potensinya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa. Peningkatan performansi guru dapat menjadi pertanda meningkatnya 

kualitas suatu pembelajaran sebagai wujud penguasaan kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadian dan sosial seorang guru. 

4.2.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah perlu bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan performansi guru, dan 

hasil belajar siswa juga menjadi tolok ukur kualitas suatu sekolah. Untuk dapat 

menciptakan sekolah yang berkualitas, pihak sekolah perlu memberikan 

kesempatan dan dukungan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang 

inovatif. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual juga dapat dipenuhi pihak sekolah sebagai 

wujud dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran tersebut. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Bab penutup merupakan bab akhir pada skripsi penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini. Bab penutup berisi tentang simpulan yang sejalan dengan penyajian 

masalah, tujuan dan uraian tentang hasil penelitian. Bab ini memuat beberapa hal 

pokok dalam skripsi. Bab ini terdiri dari: (1) Simpulan; dan (2) Saran. Simpulan 

berasal dari fakta-fakta  atau hubungan yang logis. Selain itu, pada bab ini juga 

terdapat saran dari peneliti terkait dengan penggunaan media audio visual dalam 

kegiatan pembelajaran. Saran berisi alternatif yang diajukan peneliti agar 

permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik di waktu mendatang. Uraian 

mengenai simpulan dan saran selengkapnya sebagai berikut: 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 

performansi guru, dan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran menyimak 

cerita rakyat di SD Negeri 01 Panican. Peningkatan pembelajaran secara rinci 

disimpulkan sebagai berikut: 

(1)  Melalui media audio visual, performansi guru dalam pembelajaran menyimak 

cerita rakyat pada siswa kelas V SD Negeri 01 Panican dapat meningkat. Pada 

siklus I, nilai performansi guru mencapai 82,21 setara dengan AB, kemudian 

pada siklus II nilai performansi guru meningkat menjadi 88,66 setara dengan 

A. 
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(2) Pembelajaran menyimak cerita rakyat menggunakan media audio visual yang 

telah dilaksanakan di kelas V SD Negeri 01 Panican meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II.  Hasil belajar tersebut dapat dilihat dari 

tes formatif siswa. Berdasarkan hasil tes formatif siswa pada siklus I, nilai 

rata-rata kelas mencapai 73,63 dengan tuntas belajar klasikal sebesar 69,69%, 

kemudian pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 91,5 dengan 

tuntas belajar klasikal sebesar 96,96%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di SD 

Negeri 01 Panican, peneliti memberikan beberapa saran bagi semua pihak yang 

bersangkutan dengan penelitian ini, khususnya dalam pengembangan 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Pengelolaan kelas sebaiknya disesuaikan dengan alokasi waktu, serta sarana 

dan prasarana yang tersedia, agar seluruh rangkaian proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan tertib dan lancar. 

(2) Dalam pembelajaran menyimak, hendaknya guru dapat memadukan 

keterampilan-keterampilan yang lain seperti keterampilan membaca, menulis 

dan berbicara. 

(3) Pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan, motivasi, sarana dan 

prasarana bagi guru yang hendak melakukan inovasi pembelajaran. 

(4) Praktisi pendidikan atau peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan rujukan untuk melakukan penelitian lain dengan media pembelajaran 
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yang berbeda, sehingga diperoleh berbagai alternatif inovasi media 

pembelajaran
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS I) 

Pertemuan Ke : I  

 

  Nama Sekolah : SD Negeri 01 Panican 

  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas / Semester : V / II 

  Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

  Hari / Tanggal : Selasa,  09 April  2013 

   

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan.  

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat). 

C. Indikator  

5.2.1 Mampu menyebutkan nama dan watak tokoh dari cerita yang didengar. 

5.2.2 Mampu menentukan latar waktu, tempat, dan suasana cerita. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita (tokoh, latar dan alur) dalam cerita rakyat 

“Cindelaras”. 

a) Karakter siswa yang diharapkan :  

Disiplin, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Percaya diri, Keberanian. 
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E. Materi Pembelajaran  

Materi mengenai cerita rakyat yaitu menjelaskan unsur-unsur cerita rakyat 

yang berupa tokoh, latar, amanat dan alur cerita. 

F. Sumber Belajar/Media Pembelajaran  

 Media Pembelajaran   :  media audio visual. 

Sumber belajar : 1. Nur’aini, Umri. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

2. Warsidi, Edi. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

Membuatku Cerdas. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

3. Rahayu, Sri. 2009. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Kelas V SD. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

G. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Informasi  

c. Tanya Jawab 

d. Penugasan 
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H. Skenario Pembelajaran 

Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

I Pendahuluan. 

Diawali dengan kesiapan siswa, guru mengucap 
salam,  berdoa, dan absensi. 

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan 
pentingnya materi ini untuk sebagai bekal 
pengetahuan mengenai cerita rakyat di 
Indonesia. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi : 

1) Guru mengajak siswa untuk menyanyikan 
lagu Si Kancil. 

2) Guru bertanya kepada siswa siapa yang 
pernah membaca atau mendengar sebuah 
cerita rakyat? 

3) Kemudian guru bertanya kepada siswa 
Sangkuriang merupakan cerita rakyat dari 
daerah mana? 

10 

II 

Kegiatan inti. 

a. Eksplorasi 
Menyajikan informasi 

1) Guru menyampaikan materi kepada 
siswa tentang jenis-jenis cerita rakyat dan 
unsur-unsur cerita rakyat. 

2) Guru menanyakan kepada siswa tentang 
cerita rakyat dari daerah Jawa Tengah? dan 
menanyakan lakon dari tokoh tersebut. 

3) Guru merangkum jawaban siswa, 
kemudian mengoreksi jawaban disertai 
penjelasan mengenai cerita rakyat. 

15 

III 
b. Elaborasi  

Pembentukan Kelompok 

Terlebih dahulu siswa diperdengarkan cerita rakyat 

15 
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Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

“Cindelaras” 

Siswa di kelompokkan secara heterogen menurut 
kemampuan dengan anggota tiap kelompok terdiri 
dari 4 atau 5 orang. Guru memberikan informasi 
tentang pentingnya bekerja secara berkelompok. 

Membimbing Kelompok Kerja dan Belajar 

Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan 
lembar kerja siswa yang berkaitan dengan cerita 
yang telah mereka dengar. Yaitu menuliskan 
kembali cerita Cindelaras dan mengidentifikasi 
unsur-unsur cerita (latar, tokoh dan alur) dalam 
cerita rakyat Cindelaras 

Guru berkeliling sambil membimbing kelompok 
yang memerlukan bantuan dan melakukan 
penilaian proses. 

IV 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penjelasan dan 

mengklarifikasi kegiatan yang telah 
dilakukan siswa. 

2) Guru memberikan kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan hal – hal yang belum 
jelas. 

3) Guru memberikan penguatan dan 
penyimpulan. 

5 

V 

Kegiatan Akhir / Penutup 

Evaluasi  

Diskusi kelas membahas hasil kerja kelompok. Satu 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, 
kelompok lain memberikan tanggapan.  

Kuis dan Penghargaan Kelompok 

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 
sesuai hasil kuis yang di peroleh kelompok. 

25 

 

I. Evaluasi 
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 1. Jenis   : Tes tertulis 

 2.   Bentuk  : Pilihan ganda dan isian singkat 

      3.  Alat Penilaian 

a) Soal evaluasi dan kunci jawaban 

b) Pedoman penskoran : Pilihan ganda bernilai = 1, 

Isian singkat bernilai = 2. 

      Skor maksimal = 20 x 5 = 100 

 

 

Purbalingga,  6 Maret 2013 

 

    

   Peneliti, 

 

 

 

            Auji Halawati Z 
  

NIM.1401409341   
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS I) 

Pertemuan Ke : II  

 

  Nama Sekolah : SD Negeri 01 Panican 

  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas / Semester : V / II 

  Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

  Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2013 

A. Standar Kompetensi  

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat). 

C. Indikator  

5.2.3 Mampu menyebutkan amanat yang terkandung dalam cerita. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah siswa diperdengarkan cerita Cindelaras, siswa dapat menyebutkan 

amanat yang terkandung dalam cerita “Cindelaras”. 

a. Karakter siswa yang diharapkan :  

Disiplin, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Percaya diri, 

Keberanian. 

E. Materi Pembelajaran  
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Materi mengenai cerita rakyat yaitu menjelaskan unsur-unsur cerita rakyat 

yang berupa tokoh, latar, amanat dan alur cerita dari cerita rakyat 

”Cindelaras”. 

F. Sumber Belajar/Media Pembelajaran  

 Media Pembelajaran   :  media audio visual 

Sumber belajar : 1. Nur’aini, Umri. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

2. Warsidi, Edi. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

Membuatku Cerdas. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

3. Rahayu, Sri. 2009. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Kelas V SD. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

G. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Informasi  

c. Tanya Jawab 

d. Penugasan 
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H. Skenario Pembelajaran  

Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

 Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa 
ditanya kembali mengenai isi cerita rakyat 
“Cindelaras”. 

 

7 

I 

Pendahuluan 

Diawali dengan kesiapan siswa, berdoa, dan 
absensi 

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan 
pentingnya materi ini untuk sebagai bekal 
pengetahuan mengenai cerita rakyat di 
Indonesia. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi : 

   1) guru menanyakan kembali mengenai cerita 
rakyat ”Cindelaras”. Siapa saja tokoh dalam 
cerita tersebut? Dimanakan cerita ”Cindelaras” 
itu terjadi? 

13 

II 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 
Menyajikan informasi 

Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang 
unsur-unsur cerita kemudian guru 
memperdengarkan kembali cerita ”Cindelaras”. 

Guru memperdengarkan kembali cerita rakyat 
”Cindelaras”. 

 

 

 

25 

III 

b. Elaborasi 

Pembentukan Kelompok 

Siswa di kelompokkan secara heterogen menurut 
kemampuan dengan anggota tiap kelompok terdiri 
dari 4 atau 5 orang. Guru memberikan informasi 
tentang pentingnya bekerja secara berkelompok. 

10 
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Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

IV 

Membimbing Kelompok Kerja dan Belajar 

Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan 
lembar kerja siswa yang berkaitan dengan cerita 
yang telah mereka dengar. Yaitu siswa diminta 
menuliskan amanat yang terkandung di dalam 
cerita tersebut. 

Guru berkeliling sambil membimbing kelompok 
yang memerlukan bantuan dan melakukan 
penilaian proses. Kemudian guru membahas hasil 
lembar kerja siswa. 

c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penjelasan dan 

mengklarifikasi kegiatan yang telah 
dilakukan siswa. 

2) Guru memberikan kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan hal – hal yang belum 
jelas. 

3) Guru memberikan penguatan dan 
penyimpulan. 

25 

V 

Kegiatan Akhir / Penutup 

Evaluasi  

Selanjutnya guru mengadakan mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi yang telah di pelajari secara 
keseluruhan dilanjutkan dengan kegiatan 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi 
kemudian setelah selesai guru bersama dengan 
siswa membahas soal yang telah siswa kerjakaan. 

Guru mengajak seluruh siswa untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

35 

 

I. Evaluasi 

 Jenis   : Tes tertulis 

 2.   Bentuk  : Pilihan ganda dan isian singkat 
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      3.  Alat Penilaian 

a) Soal evaluasi dan kunci jawaban 

b) Pedoman penskoran : Pilihan ganda bernilai = 1, 

Isian singkat bernilai = 2. 

      Skor maksimal = 20 x 5 = 100 

Purbalingga,  6 Maret 2013 

    

  

Peneliti, 

 

 

 

Auji Halawati Z 

         

NIM.1401409341 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS II) 

Pertemuan Ke : I  

 

  Nama Sekolah : SD Negeri 01 Panican 

  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas / Semester : V / II 

  Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

  Hari / Tanggal : Rabu,   24 April  2013 

   

B. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan.  

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat). 

C. Indikator  

5.2.1 Mampu menyebutkan nama dan watak tokoh dari cerita yang didengar. 

5.2.2 Mampu menentukan latar waktu, tempat, dan suasana cerita. 

D. Tujuan Pembelajaran  

4. Setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita (tokoh, latar dan alur) dalam cerita rakyat 

“Malin Kundang”. 

a. Karakter siswa yang diharapkan :  

Disiplin, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Percaya diri, 

Keberanian. 

E. Materi Pembelajaran  
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Materi mengenai cerita rakyat yaitu menjelaskan unsur-unsur cerita rakyat 

yang berupa tokoh, latar, amanat dan alur cerita rakyat ”Malin Kundang”. 

F. Sumber Belajar/Media Pembelajaran  

 Media Pembelajaran   :  media audio visual. 

Sumber belajar :1. Nur’aini, Umri. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas 

5. Warsidi, Edi. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

Membuatku Cerdas. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

6. Rahayu, Sri. 2009. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Kelas V SD. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

7. Samidi. 2009. BSE Bahasa Indonesia untuk 

Kelas V SD. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

G. Metode Pembelajaran 

e. Ceramah 

f. Informasi  

g. Tanya Jawab 

h. Penugasan 

H. Skenario Pembelajaran  

Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

 Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, guru 
menanyakan kepada siswa tentang cerita rakyat dari 
daerah Sumatera sebagai materi prasyarat. 

 

I Pendahuluan 10 
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Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

Diawali dengan kesiapan siswa, berdoa, dan 
absensi 

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan 
pentingnya materi ini untuk sebagai bekal 
pengetahuan mengenai cerita rakyat di 
Indonesia. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi : 

4) Guru bertanya kepada siswa, Nyi Roro 
Kidul dan Si Kabayan termasuk jenis cerita 
rakyat apa? 

5) Guru merangkum jawab siswa, dilanjutkan 
guru menyampaikan pokok materi yang 
akan disampaikan.  

II 

Kegiatan inti. 

d. Eksplorasi 
Menyajikan informasi 

4) Guru menyampaikan materi kepada 
siswa tentang jenis-jenis cerita rakyat dan 
unsur-unsur cerita rakyat. 

5) Guru menanyakan kepada siswa tentang 
cerita rakyat dari daerah Sumatera? dan 
menanyakan lakon dari tokoh tersebut. 

6) Guru merangkum jawaban siswa, 
kemudian mengoreksi jawaban disertai 
penjelasan mengenai cerita rakyat. 

15 

III 

e. Elaborasi  

Pembentukan Kelompok 

Terlebih dahulu siswa diperdengarkan cerita rakyat 
“Malin Kundang” 

Siswa di kelompokkan secara heterogen menurut 
kemampuan dengan anggota tiap kelompok terdiri 
dari 4 atau 5 orang. Guru memberikan informasi 

15 
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Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

tentang pentingnya bekerja secara berkelompok. 

Membimbing Kelompok Kerja dan Belajar 

Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan 
lembar kerja siswa yang berkaitan dengan cerita 
yang telah mereka dengar. Yaitu menentukan dua 
tokoh utama yang terdapat dalam cerita Malin 
Kundang dan juga menentukan watak tokoh-tokoh 
tersebut. 
Guru berkeliling sambil membimbing kelompok 
yang memerlukan bantuan dan melakukan 
penilaian proses. 

IV 

f. Konfirmasi 
4) Guru memberikan penjelasan dan 

mengklarifikasi kegiatan yang telah 
dilakukan siswa. 

5) Guru memberikan kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan hal – hal yang belum 
jelas. 

6) Guru memberikan penguatan dan 
penyimpulan. 

5 

V 

Kegiatan Akhir / Penutup 

Evaluasi  

Diskusi kelas membahas hasil kerja kelompok. Satu 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, 
kelompok lain memberikan tanggapan.  

Kuis dan Penghargaan Kelompok 

Guru penghargaan kelompok sesuai hasil kuis yang 
di peroleh setiap siswa dalam kelompok. 

25 

I. Evaluasi 

 1. Jenis   : Tes tertulis 

 2.   Bentuk  : Pilihan ganda dan isian singkat 

      3.  Alat Penilaian 
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c) Soal evaluasi dan kunci jawaban 

d) Pedoman penskoran : Pilihan ganda bernilai = 1, 

Isian singkat bernilai = 2. 

      Skor maksimal = 20 x 5 = 10 

Purbalingga,  6 Maret 2013 

 

Guru kelas,   Peneliti, 

 

 

 

Indah Purwaningrum, S.Pd.SD            Auji Halawati Z 

NIP. 19891122 200903 2 001  NIM.1401409341 

            

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN 01 Panican 

 

 

Saptono Adi Wuryanto, S.Pd 

NIP. 19701025 199308 1 001 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS II) 

Pertemuan Ke : II  

 

  Nama Sekolah : SD Negeri 01 Panican 

  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas / Semester : V / II 

  Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

  Hari / Tanggal : Kamis,  25 April 2013 

 

B. Standar Kompetensi  

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat). 

C. Indikator  

5.2.3 Mampu menyebutkan amanat yang terkandung dalam cerita. 

D. Tujuan Pembelajaran  

4. Setelah siswa diperdengarkan cerita Cindelaras, siswa dapat menyebutkan 

amanat yang terkandung dalam cerita “Malin Kundang”. 

b. Karakter siswa yang diharapkan :  

Disiplin, Tanggung jawab, Ketelitian, Kerja sama, Percaya diri, 

Keberanian. 

E. Materi Pembelajaran  
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Materi mengenai cerita rakyat yaitu menjelaskan unsur-unsur cerita rakyat 

yang berupa tokoh, latar, amanat dan alur cerita dari cerita rakyat ”Malin 

Kundang”. 

F. Sumber Belajar/Media Pembelajaran  

 Media Pembelajaran   :  media audio visual 

Sumber belajar : 1. Nur’aini, Umri. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

5. Warsidi, Edi. 2008. BSE Bahasa Indonesia 

Membuatku Cerdas. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

6. Rahayu, Sri. 2009. BSE Bahasa Indonesia 

untuk Kelas V SD. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

G. Metode Pembelajaran 

e. Ceramah 

f. Informasi  

g. Tanya Jawab 

h. Penugasan 

H. Skenario Pembelajaran  

Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

 Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa 
ditanya kembali mengenai isi cerita rakyat “Malin 
Kundang”. 

 

7 

I 

Pendahuluan 

Diawali dengan kesiapan siswa, berdoa, dan 
absensi 

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan 

13 
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Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

pentingnya materi ini untuk sebagai bekal 
pengetahuan mengenai cerita rakyat di 
Indonesia. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi : 

   1) guru menanyakan kembali mengenai cerita 
rakyat ”Malin Kundang”. Siapa saja tokoh dalam 
cerita tersebut? Dimanakan cerita ”Malin 
Kundang” itu terjadi? 

II 

Kegiatan Inti 

d. Eksplorasi 
Menyajikan informasi 

Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang 
amanat yang terkandung dalam cerita kemudian 
guru memperdengarkan kembali cerita ”Malin 
Kundang”. 

 

 

 

 

25 

III 

e. Elaborasi 

Pembentukan Kelompok 

Siswa di kelompokkan secara heterogen menurut 
kemampuan dengan anggota tiap kelompok terdiri 
dari 4 atau 5 orang. Guru memberikan informasi 
tentang pentingnya bekerja secara berkelompok. 

 

 

10 

IV 

Membimbing Kelompok Kerja dan Belajar 

Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan 
lembar kerja siswa yang berkaitan dengan cerita 
yang telah mereka dengar. Yaitu siswa diminta 
menuliskan tema dan amanat yang terkandung di 
dalam cerita tersebut. 

Guru berkeliling sambil membimbing kelompok 
yang memerlukan bantuan dan melakukan 
penilaian proses. Kemudian guru membahas hasil 

25 
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Tahap Pengalaman Belajar Waktu 

lembar kerja siswa. 

f. Konfirmasi 
4) Guru memberikan penjelasan dan 

mengklarifikasi kegiatan yang telah 
dilakukan siswa. 

5) Guru memberikan kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan hal – hal yang belum 
jelas. 

6) Guru memberikan penguatan dan 
penyimpulan. 

V 

Kegiatan Akhir / Penutup 

Evaluasi  

Selanjutnya guru mengadakan mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi yang telah di pelajari secara 
keseluruhan dilanjutkan dengan kegiatan 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi 
kemudian setelah selesai guru bersama dengan 
siswa membahas soal yang telah siswa kerjakaan. 

Guru mengajak seluruh siswa untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

35 

 

I. Evaluasi 

 1. Jenis   : Tes tertulis 

 2.   Bentuk  : Pilihan ganda dan isian singkat 

      3.  Alat Penilaian 

a) Soal evaluasi dan kunci jawaban 

b) Pedoman penskoran : Pilihan ganda bernilai = 1, 

Isian singkat bernilai = 2. 

Skor maksimal = 20 x 5 = 100 
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Purbalingga,  6 Maret 2013 
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Lampiran 5 

Materi Cerita Rakyat Siklus 1 

 

1. Pengertian Cerita Rakyat 

Cerita rakyat adalah suatu cerita yang berkembang di masyarakat dan 

diwariskan secara turun temurun melalui lisan. Cerita rakyat juga 

merupakan cerita yang dikaitkan dengan keadaan atau bukti-bukti 

peninggalan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sering disebut 

dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang tidak pernah terjadi 

terutama tentang kejadian yang aneh pada zaman dulu. Cerita rakyat 

merupakan bentuk karya sastra lama. Beberapa contoh cerita rakyat yang 

berkembang di Indonesia adalah: 

a. Malin Kundang 

b. Ande-ande Lumut 

c. Bawang Merah - Bawang Putih 

d. Wayang Beber 

2. Jenis cerita rakyat atau dongeng. 

Bentuk dongeng yang ada di masyarakat antara lain sebagai berikut: 

a) Fabel 

Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas 

binatang yang berperilaku seperti manusia. Contoh : Si Kancil 

b) Legenda 

Legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya 

suatu tempat. Contoh : Terjadinya Rawa Pening, Terjadinya Gunung 

Tangkupan Perahu. 

c) Sage 

Sage adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. 

Contoh : Saur Sepuh 

d) Mite 
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Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan 

tentang dewa-dewa dan roh-roh. Contoh : Nyai Roro Kidul 

e) Parabel 

Parabel adalah cerita perumpamaan yang didalamnya berisi kiasan-

kiasan yang bersifat mendidik. Contoh : Bawang Merah Bawang Putih 

f) Cerita rakyat lucu 

Contoh : Si Kabayan, Pak Belalang. 

 

3. Unsur-unsur cerita rakyat 

a. Tokoh 

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita yang 

memiliki sifat, sikap tingkah laku tertentu, atau watak-watak tertentu. 

Protagonis adalah tokoh utama yang berwatak baik. Tokoh antagonis 

adalah lawan tokoh protagonis. Tokoh ini berwatak tidak baik. 

b. Latar 

Latar merupakan segala keterangan mengenai waktu, tempat, atau 

ruang, dan suasana dalam cerita. Latar tempat misalnya: di desa, di kota, 

atau daerah tertentu. Latar waktu meliputi waktu terjadinya cerita, 

misalnya pagi, siang, sore atau malam. Latar suasana meliputi bagaimana 

peristiwa itu terjadi. Misalnya, menggembirakan, mencekam, mengerikan, 

atau menyedihkan. 

c. Alur (plot) 

Alur merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab 

akibat. 

d. Tema 

Tema adalah ide pokok yang menjiwai titik tolak pengarang dalam 

menulis sebuah cerita. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. 

Tema selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan, seperti 

masalah cinta, kasih, rindu, takut, religius dan sebagainya. Dalam hal 
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tersebut, tema sering diartikan sebagai ide atau tujuan utama cerita. 

Contoh: kepahlawanan, kejujuran, dan persahabatan. 

e. Amanat atau pesan 

 Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca karyanya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang dari sebuah karya sastra. Adakalanya amanat berupa pesan 

moral. Pesan biasanya berisi tentang nasihat atau hikmah yang diperoleh 

setelah mendengarkan cerita yang didengarnya. 

f. Watak 

Watak ialah kebiasaan atau perilaku tokoh dalam cerita. Watak 

tokoh yang beragam menjadikan cerita lebih hidup seperti peristiwa 

sebenarnya. Jika ingin mengetahui watak tokoh, kamu dapat 

memerhatikan hal berikut. 

a. Watak tokoh sudah disebutkan oleh pengarangnya. 

b. Melihat kebiasaan tokoh, misalnya, “Ia mempunyai satu kebiasaan yang 

membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar.” 

c. Melalui kata-kata yang diucapkan tokoh, seperti: setelah sampai di 

desanya, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama 

petani tersebut. ”Dia mungkin bidadari yang turun dari langit,” gumam 

mereka. 

 

Materi Cerita Rakyat Siklus 2 

Malin Kundang 

 

Di sebuah desa hiduplah seorang janda dan seorang anak laki-lakinya 

yang bernama Malin. Mereka hidup sederhana. Malin adalah seorang nelayan. 

Tiap hari ia melaut untuk mencari ikan. Malin sangat menyayangi ibunya.  

Suatu hari Malin berpamitan pada ibunya. Ia ingin mengubah nasibnya 

agar dapat membahagiakan ibunya. “Ibu, aku ingin pergi berlayar! Aku ingin 

mengubah kehidupan kita. Aku tidak ingin terus-terusan menderita, Ibu! Izinkan 
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aku pergi, Bu!”. Sang ibu kaget mendengar perkataan anak semata wayangnya. 

Rupanya ibu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. “Anakku, sudahkah kau 

pikir masak-masak perihal kepergianmu itu? Kalau kau pergi, dengan siapa aku 

di sini? Aku takut sesuatu akan menimpamu di negeri seberang sana. Tidakkah 

kau pikirkan itu sekali lagi, anakku?”. Tetapi Malin tetap memaksa, ia 

meyakinkan pada ibunya kalau ia dapat menjaga diri. Ia juga berjanji tidak akan 

melupakan ibunya.  

Dengan berat hati, sang ibu mengizinkan Malin pergi. Pagi itu, ibu 

mengantar Malin naik kapal ke negeri jauh. Sang ibu terus saja menangis dan 

meratapi kepergian anaknya. Kini, ibunya sendirian di rumah. Tiap malam ia 

berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan anaknya. Hari-harinya diisi dengan 

menjual ikan di pasar pelelangan ikan. Ini semua karena sang ibu tidak punya 

siapa-siapa lagi untuk menjadi sandaran hidupnya. Hari berganti minggu, minggu 

berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tidak terasa sudah lama sang ibu hidup 

sendirian tanpa Malin, putranya.  

Suatu hari sebuah kapal mewah merapat di pantai dekat rumah Malin. 

Ternyata seorang saudagar kaya dan istrinya singgah di pantai itu. Orang-orang 

di sekitar pantai mengenali saudagar kaya itu adalah Malin. Tapi, Malin berpura-

pura tidak mengenal mereka. Kabar kedatangan Malin sampai juga ke telinga 

sang ibu. Sang ibu girang bukan main, mendengar putranya kembali. Ia berlari 

menuju pelabuhan tempat bersandarnya kapal Malin.  

Sesampainya di pantai, sang ibu berteriak “Malin, Malin anakku! Ibu 

sangat merindukanmu!”. Tetapi Malin menjawab, “Siapa kau? Berani 

menyebutku anakmu? Aku tidak mengenalmu!”. Hati sang ibu hancur bukan 

main, mendengar anak yang selama ini ia rindukan dan banggakan telah 

melupakan ibunya. Dalam kesedihan itu, sang ibu berteriak, “Engkau anak 

durhaka, terkutuklah kau menjadi batu!”. Dalam sekejap Malin yang angkuh itu 

pun berubah menjadi batu. Itulah kejahatan dan kedurhakaan anak pada orang 

tuanya, membuat hati ibu kecewa dan marah. Keangkuhan dan kesombongan 

inilah yang menyebabkan dikutuknya seorang anak oleh ibunya. 
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Lampiran 6 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

Nama   : 

No Absen  : 

Alokasi waktu  : 20 menit 

Kerjakan dibuku tugas bersama kelompokmu! 

1. Tuliskanlah kembali cerita cindelaras! 

2. Identifikasilah unsur-unsur cerita (latar, tokoh dan alur) dalam cerita 

rakyat Cindelaras! 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN KE 2 

Nama   : 

No Absen  : 

Alokasi waktu  : 20 menit 

Kerjakan dibuku tugas bersama kelompokmu! 

1. Tuliskan amanat yang terkandung di dalam cerita rakyat Cindelaras! 

2. Tuliskan tokoh antagonis dan protegonis dari cerita rakyat Cindelaras! 
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Lampiran 7 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN I 

Nama   : 

No Absen  : 

Alokasi waktu  : 20 menit 

Kerjakan dibuku tugas bersama kelompokmu! 

1. Tentukan dua tokoh utama yang terdapat dalam cerita Malin Kundang! 

Tentukan juga watak tokoh-tokoh tersebut! 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

Nama   : 

No Absen  : 

Alokasi waktu  : 20 menit 

Kerjakan dibuku tugas bersama kelompokmu! 

1. Tentukan tema dan amanat cerita rakyat “Malin Kundang”! 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL SIKLUS 1 

Sekolah  : SD N 01 Panican   Kelas/semester : V / Genap 

Mapel : Bahasa Indonesia   Materi pokok  : Cerita Rakyat “Cindelaras” 

Standar Kompetensi : 5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan 

secara lisan. 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis soal Ranah kognitif Tingkat kesukaran No. Soal 

Mengidentifikasi 
unsur cerita (tokoh, 
tema, latar, dan 
amanat). 

Diperdengarkan cerita rakyat 
“Cindelaras”, siswa dapat 
menentukan tokoh dari cerita 
yang didengarnya. 
 
 
 
Diperdengarkan cerita rakyat 
“Cindelaras”, siswa dapat 
menentukan latar dari cerita 
yang didengarnya. 

Pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 

 
Pilihan ganda 

 
 

Pemahaman 

 

 

 

 

Pemahaman 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

 

Sukar 

1 

2 

6 

7 

 

3 
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Diperdengarkan cerita rakyat 
“Cindelaras”, siswa dapat 
menentukan watak tokoh dari 
cerita yang didengarnya. 
 
Disajikan sebuah tabel, siswa 
dapat menentukan bukan tokoh 
dalam cerita Cindelaras. 
 
 
 
Siswa dapat menentukan alur 
yang terdapat dalam cerita 
“Cindelaras”. 
 
 
Siswa dapat menentukan unsur 
yang terdapat dalam sebuah 
cerita. 
 
Siswa dapat menentukan isi 
dari cerita Cindelaras. 
 
 

 
Pilihan ganda 

dan Isian 
singkat 

 
 

Pilihan ganda 
 
 
 
 

Pilihan ganda 
 
 

Pilihan ganda 
 
 

Isian singkat 
 
 

Isian Singkat 
 
 

Isian Singkat 
 

Pemahaman 

 

 

 

 

Analisis 

 

Pengetahuan 

 

 

Pengetahuan 

 

 

Pengetahuan 

Sedang 

 

Mudah 

Mudah 

Sukar 

 

 

Sedang 

 

Sedang 

 

Mudah 

 

Sedang 

4 

 

5 

b 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

c 
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Siswa dapat menentukan 
amanat yang terkandung dalam 
cerita Cindelaras. 
 
 
 
Siswa dapat menentukan tema 
dari cerita Cindelaras. 
 

. Siswa dapat menentukan salah 
satu jenis cerita rakyat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Isian singkat 

Pemahaman 

 

 

Pengetahuan 

 

Pengetahuan 

Sedang 

 

 

Sukar 

 

 

Mudah 

c 

 

 

d 

 

e 

 Jumlah Mudah: 5 

Sedang: 7 

Sukar: 3 

15 
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KISI-KISI SOAL SIKLUS 2 

 

Sekolah : SD Negeri 01 Panican   Kelas : V/1 

Mapel : Bahasa Indonesia   Materi Pokok : Cerita Malin Kundang 

 

Standar Kompetensi : 5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan 

secara lisan. 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis soal Ranah kognitif Tingkat kesukaran No. soal 
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5.2 
Mengidentifikasi 
unsur 
cerita(tokoh, 
tema, latar, dan 
amanat). 

1. Diperdengarkan cerita rakyat 
“Malin Kundang”, siswa 
dapat menentukan tokoh dari 
cerita yang didengarnya. 

 
2. Diperdengarkan cerita rakyat 

“Malin Kundang”, siswa 
dapat menentukan watak 
tokoh dari cerita yang 
didengarnya. 

 

3. Siswa dapat menentukan 
pengertian penokohan. 

 
4. Disajikan sebuah penggalan 

cerita, siswa dapat 
menentukan isi dari cerita 
tersebut. 

 

5. Setelah diperdengarkan cerita 
Malin Kundang, siswa dapat 
mengerti isi cerita tersebut. 

 

Pilihan ganda 

 

 

 

 

Pilihan ganda 
dan isian 
singkat 

 

 

 

Pilihan ganda  

 

 

Pilihan ganda 

Pemahaman 

 

 

 

 

Pemahaman 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

 

 

Sedang 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

3 

a 

b 

 

 

4 
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6. Siswa dapat menentukan 
amanat atau pesan dari cerita 
Malin Kundang. 

 
7. Siswa dapat menentukan jenis 

cerita rakyat. 
 

8. Siswa dapat menentukan yang 
bukan termasuk unsure-unsur 
cerita. 

 

 

9. Siswa dapat menentukan tema 
dari cerita malin kundang. 

 

10. Siswa dapat menentukan 
unsur yang terdapat dalam 
sebuah cerita. 

 

 

 

 

 

Isian singkat 

 

 

 

Isian singkat 

 

 

 

Pilihan ganda 

 

Pemahaman 

 

 

 

 

Pemahaman 

 

 

 

Pemahaman 

 

 

 

Pengetahuan 

Sedang 

Mudah 

 

 

 

Sukar 

Sukar  

 

 

Sedang 

 

 

 

Sedang 

5 

6 

 

 

 

c 

d 

 

 

e 

 

 

 

7 
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Pilihan ganda 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

 

 

Pilihan ganda 

 

Analisis 

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

Pengetahuan 

 

Sukar 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

Sedang  

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

  Jumlah Mudah: 7 

Sedang: 5 

Sukar: 3 

15 
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Lampiran 9 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS 1 

Nama  : 

No absen  : 

Alokasi waktu : 30 menit 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

1. Tokoh dalam cerita Cindelaras adalah …. 

a. Malin Kundang  c. Pak Karta 

b. Timun Emas        d. Cindelaras 

   

2. Siapakah sebenarnya Raden Putra …. 

a. Ayah Cindelaras  c. Permaisuri 

b. Patih Cindelaras  d. Cindelaras 

3. Apakah nama kerajaan yang terdapat pada cerita Cindelaras …. 

a. Brahmana   c. 

Tengger 

b. Jenggala   d. 

Pasopati 

4. Dimanakah Permainsuri di asingkan …. 

a. Kerajaan Jenggala  c. Desa  

b. Hutan Belantara  d. Pulau Terpencil 

5. Raden Putra memiliki watak …. 

a. Jujur   c. Mudah terhasut 

b. Adil   d. Dengki 

6. Siapakah tokoh antagonis dalam cerita Cindelaras …. 
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a. Patih kerajaan  c. Permaisuri 

b. Ibunda Raden Putra d. Cindelaras 

7. Siapakah yang membantu Cindelaras menemukan ayahnya …. 

a. Seekor ayam jantan c. Hulubalang 

b. Permaisuri   d. Patih 

8.  

1. Cindelaras 2. Permaisuri 

3.  Raden Putra 4. Pak Karta 

Nama-nama tokoh dalam cerita Cindelaras, kecuali …. 

a. 1    c. 3 

b. 2    d. 4 

9. Alur yang terdapat dalam cerita Cindelaras adalah …. 

a. Alur maju   c. Alur 

maju-mundur 

b. Alur mundur  d. Alur maju-maju 

10. Mendengarkan cerita rakyat sebaiknya mampu menyebutkan …. 

a. tokoh, diksi, dan sajak  c. sajak, rima, dan dialog 

b. tema, rima, dan amanat  d. tokoh, tema, dan latar 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

a. Cerita “Cindelaras” berakhir dengan …. 

b. Cindelaras memiliki watak …. 

c. Amanat yang terkandung dalam cerita Cindelaras adalah …. 

d. Apa tema dari cerita Cindelaras …. 

e. Jenis cerita rakyat yang tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku 

seperti manusia adalah …. 
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Lampiran 10 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS 2 

Nama  : 

No absen  : 

Alokasi waktu : 30 menit 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 

yang paling benar ! 

1. Siapakah nama tokoh dari cerita rakyat yang telah kalian dengar ….  

c. Malin Kundang  c. Mbok Rondho 

d. Maling Kundang       d. Pak Tani  

2. Dari cerita Malin Kundang, Malin menjadi anak .... 

a. baik hati    c. 
penyayang 

b. penurut    d. durhaka 

3.  Malin pura-pura tidak mengenal orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, 

karena ia sudah menjadi orang kaya. Sifat tokoh Malin adalah .... 

a. ramah   c. sombong 

b. baik    d. licik 

4.  Penokohan dalam cerita merupakan .... 

a. jalannya cerita 

b. gambaran sifat-sifat tokoh dalam cerita 

c. tempat terjadinya cerita 

d. inti cerita 

5.  “Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. 

Tidak terasa sudah lama sang ibu hidup sendirian tanpa Malin, putranya”. 

Kalimat tersebut menunjukan bahwa ibu Malin merasa …. 
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a. bahagia  c. suka cita 

b. kesepian  d. duka cita  

6.  Keangkuhan dan kesombongan Malin menyebabkan ia dikutuk menjadi …. 

a. Kapal   c. Batu 

b. Danau   d. Anjing 

7.  Cerita Malin Kundang termasuk jenis cerita rakyat …. 

a. Fabel   c. Epos 

b. Sage    d. 
Legenda 

8.  Perhatikan tabel dibawah ini!  

Yang bukan termasuk unsur-unsur cerita rakyat 

ditunjukan oleh nomor …. 

a. 1   b. 2   c. 3 d.4 

 

9.  Tema dari cerita Malin Kundang adalah …. 

a. Kepahlawanan  c. Kesombongan 

b. Kejujuran   d. 

Ketekunan  

10. Mendengarkan cerita rakyat sebaiknya mampu menyebutkan …. 

a. tokoh, diksi, dan sajak   c. sajak, rima, dan dialog 

b. tema, rima, dan amanat  d. tokoh, tema, dan latar 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

a. Bagaimana sifat Malin? 

b. Bagaimana sifat ibu Malin? 

c. Mengapa Malin ingin pergi ke negeri seberang? 

1. bait 

2. amanat 

3. tema 
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d. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? 

e. Contoh cerita yang termasuk fable adalah?
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Lampiran 11 

Silabus  
 

Sekolah  : SD Negeri 01 Panican 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
waktu 

5. Memahami 
cerita tentang 
suatu 
peristiwa dan 
cerita pendek 
anak yang 
disampaikan 
secara lisan. 

5.2 Mengidentifikasi 
unsur cerita (tokoh, 
tema, latar, dan 
amanat). 

5.2.1 Mampu 
menyebutkan nama dan 
watak tokoh dari cerita 
yang didengar. 

5.2.2 Mampu 
menentukan latar waktu, 
tempat, dan suasana 
cerita. 

5.2.3 Mampu 
menyebutkan amanat 
yang terkandung dalam 

1. Menyimak cerita yang 
diperdengarkan 
menggunakan media 
audio visual. 

2. Menjawab pertanyaan 
tentang isi cerita. 

3. Mengidentifikasi unsur-
unsur cerita (latar, tokoh 
dan alur) yang 
didengarnya. 

4. Menuliskan kalimat 
yang menunjukkan 

Bentuk 
instrument: 
ulangan harian 

Teknik: tes 
tertulis 

8 x 35 
menit (4 
kali 
pertemuan)
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cerita. waktu dan tempat 

terjadinya cerita. 

5. Menentukan latar 
cerita disertai kalimat 

yang menunjukkannya. 

6. Mampu menyebutkan 
amanat yang terkandung 
dalam cerita. 
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Lampiran 12 

KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

Sekolah : SD N 01 Panican      
 Kelas/semester: V / Genap 

Mapel   : Bahasa Indonesia     
  Materi pokok  : Cerita Rakyat 

Standar Kompetensi : 5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan 
secara lisan. 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis soal Ranah kognitif Tingkat kesukaran No. soal 
5.2 
Mengidentifikasi 
unsur cerita 
(tokoh, tema, latar, 
dan amanat). 

11. Disajikan penggalan cerita 
rakyat, siswa dapat 
menentukan tokoh, latar, 
sifat/watak dari cerita 
tersebut. 
 

12. Disajikan penggalan cerita 
rakyat “Petani yang Baik 
Hati”, siswa dapat 
memberikan tanggapan 
dari cerita tersebut. 

Pilihan ganda 
 
 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
 

Pemahaman 
 
 
 
 
 

Pemahaman 
 
 
 
 

Mudah 
Sukar 
Mudah 
Sedang 
Sedang 

 
Sedang 

 
 
 
 

1 
8 
11 
12 
13 

 
2 
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13. Siswa dapat menentukan 

unsur-unsur cerita dan 
yang bukan termasuk 
unsur-unsur cerita. 

 
14. Siswa dapat menentukan 

tempat terjadinya cerita 
“Cindelaras”. 

 
15. Siswa dapat menentukan 

tokoh dalam cerita 
“Cindelaras”. 

 
16. Siswa dapat mengerti 

cerita yang termasuk 
Epos. 

 
17. Siswa dapat mengerti 

sebuah kalimat yang 
menerangkan watak 
tokoh. 

 
18. Siswa dapat menentukan 

jenis-jenis alur. 
 

19. Disajikan penggalan 

 
Pilihan ganda  
 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
Pilihan ganda 

 
Pengetahuan 

 
 
 
 

Pengetahuan 
 
 
 

Pengetahuan 
 
 
 

Pengetahuan 
 
 
 

Pemahaman 
 
 
 
 

Pengetahuan 
 
 

Pengetahuan 

 
Mudah 
Mudah 
Mudah 

 
 

Sedang 
 
 
 

Mudah 
Sedang 

 
 

Sedang 
 
 
 

Sukar 
 
 
 
 

Sedang 
 
 

Mudah 

 
3 
18 
19 

 
 

4 
 
 
 

5 
6 
 
 

7 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 

14 
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cerita, siswa dapat 
menentukan asal dari 
cerita tersebut. 

 
20. Siswa dapat menentukan 

cerita rakyat dari salah 
satu daerah di Indonesia. 

 
21. Siswa dapat menentukan 

cerita rakyat yang 
termasuk mite. 

 
22. Siswa dapat menentukan 

salah satu jenis cerita 
rakyat. 

 
23. Siswa dapat menentukan 

amanat dari cerita rakyat 
“Malin Kundang”. 

 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Pilihan ganda 

 
 
 
 

Pengetahuan  
 
 
 

Analisis 
 
 
 

Pengetahuan 
 
 
 

Pengetahuan 

 
 
 
 

Mudah 
 
 
 

Sukar 
 
 
 

Sedang 
 
 
 

Sedang 
 
 

 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

20 

  Jumlah  M: 8 
S: 9 

SK: 3 
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Lampiran 13 

Soal Pre Test dan Post Test 

Nama   : 

No Absen  : 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pokok Bahasan : Cerita Rakyat 

Alokasi Waktu : 30 menit 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 
paling benar ! 

1. Di sebuah desa hiduplah seorang petani. Ia bekerja sejak selesai subuh dan 
pulang saat matahari mulai terbenam. Ia giat mengerjakan sawah dan 
ladangnya. Ketika bekerja Pak Tani tidak pernah mengeluh. Tempat terjadinya 
cerita petani yang baik hati adalah di .... 
a. hutan  c. desa 
b. kota  d. jalan 

2. Tanggapan yang tepat untuk cerita Petani yang Baik Hati adalah .... 
a. Pak tani orang yang sabar  c. Pak Tani orang yang 
sombong 
b. Istri petani sangat pemarah d. Petani orang yang malas 

3.  Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur cerita, yaitu .... 
a. watak  c. latar 
b. tokoh  d. penulis cerita 

4. Apakah nama kerajaan yang terdapat pada cerita Cindelaras …. 
e. Brahmana c. Tengger 
f. Jenggala d. Pasopati 

5. Siapakah tokoh antagonis dalam cerita Cindelaras …. 
a. Patih kerajaan  c. Permaisuri 
b. Ibunda Raden Putra d. Cindelaras 

6. Siapakah yang membantu Cindelaras menemukan ayahnya …. 
a. Seekor ayam jantan c. Hulubalang 
b. Permaisuri  d. Patih 

7. Salah satu contoh dari Epos yaitu …. 
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a. Legenda Rawapening c. Hikayat Sang Boma 

b. Si Belalang  d.Mahabarata dan Ramayana 

 

8. Yana disenangi banyak kawan. Kepada setiap teman dan guru, dia sangat 
ramah. Selain itu, dia juga dikenal sebagai murid pandai. Sifat Yana dalam 
kutipan cerita itu ialah .... 
a. Yana disenangi banyak kawan  c. Yana 
sangat ramah 
b. Yana disenangi banyak guru  d. Yana murid pandai 

9.  Kalimat berikut yang menerangkan watak tokoh adalah .... 
a. Amir membaca buku di ruang tamu. 
b. Amir membaca buku cerita. 
c. Amir membaca buku sejak pukul 12 siang. 
d. Amir menolong seorang nenek menyeberang jalan. 

10.  Alur yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara urut dari awal sampai 
akhir disebut .... 
a. progresif 
b. mundur 
c. campuran 
d. flash back 

11. Pada suatu hari, di tahun kedua, Pak Boma pergi ke hutan. Dia hendak 
memeriksa ladangnya yang sudah lama ditinggalkan. Anak beruang itu ikut 
juga. Keterangan waktu pada kutipan cerita itu .... 
a. Pada suatu hari, di tahun kedua 
b. Pak Boma pergi ke hutan. 
c. Dia hendak memeriksa ladangnya. 
d. Anak beruang itu ikut juga. 

12. Di atas panggung, Wawan berjalan sambil membungkukkan badannya. Dia 
memakai peci, kumis, dan janggutnya yang putih. Dia melangkah ke depan 
sambil memegang tongkat. Tokoh yang diperankan Wawan ialah .... 
a. pemuda   c. bayi 
b. kakek   d. ayah 
 
Bacalah dengan teliti penggalan cerita dibawah ini!  

Akhirnya mereka bertemu dengan  Pak Garam dan meminta tolong 
kepadanya. ”Saya tak punya pengetahuan untuk menyalatkan orang mati,” 
jawab Pak Garam singkat. ”Kami tak peduli Pak Garam pandai atau tidak, 
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tetapi tolong keluarga kami yang meninggal itu dimandikan dan 
disembahyangkan,” tutur salah seorang utusan tersebut. Setelah berpikir 
panjang dan tak ragu lagi, Pak Garam akhirnya menyetujui. ”Baiklah kalau 
begitu,” jawabnya singkat. 

 
13. Berdasarkan kutipan di atas watak Pak Garam adalah …. 

a. gemar menolong orang lain  c. pembohong 
b. pemalas    
 d. pemalu 

14. Cerita rakyat Petuah Pak Garam berasal dari daerah …. 
a. Bengkalis, Riau  c. Madura 
b. Jawa Barat  d. Sulawesi selatan 

15. Berikut ini cerita rakyat dari daerah Jawa Barat adalah …. 
a. Bawang merah dan Bawang putih c. Sangkuriang 
b. Petuah pak Garam   d. Timun 
Mas 

16.  
1. Nyi 

Roro Kidul 
2. Si Kabayan 

3. Saur Sepuh 4. Nyi Blorong 
Cerita di atas yang termasuk mite adalah …. 
a. 1 dan 2   c. 2 dan 3 
b. 2 dan 4   d. 1 dan 4 

17. Cerita rakyat Terjadinya Tangkuban Perahu termasuk jenis cerita rakyat …. 
a. Fabel  c. Legenda  
b. Mite   d. Sage 

18. Urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat disebut …. 
a. Latar   c. Amanat 
b. Perwatakan  d. Alur 

19. Segala keterangan waktu, tempat, ruang dan suasana dalam cerita disebut .... 
a. Tema   c. Latar 
b. Tokoh   d. Alur 

20. Amanat atau pesan yang diperoleh setelah mendengarkan cerita Malin 
Kundang adalah .... 
a. anak berani dengan orang tua 
b. tidak mau mengabdi kepada orang tua 
c. kutukan dari orang tua 
d. kita harus menghormati dan menghargai orang tua 
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Lampiran 14 
ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) I 

 Perencanaan Pembelajaran  

Siklus I 
 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini: 

 
NO 

 
ASPEK PENILAIAN 

NILAI YANG DIPEROLEH 
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Merumuskan tujuan pembelajaran    

 a. Merumuskan tujuan pembelajaran   

 b. Merancang dampak pengiring berbentuk 
kecakapan hidup (life skill) 

  

 Rata-rata butir 1 =    
2 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

  

 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran menggunakan audio 
visual 

  

1.    NAMA  :  AUJI HALAWATI ZULFAH. 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI 01 PANICAN 

3. KELAS : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

5. WAKTU : 5 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL  

 PERTEMUAN 1 :  Selasa, 09 April 2013 

 PERTEMUAN 2 : Rabu, 10 April 2013
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2.2 Menentukan dan mengembangkan media 
pembelajaran  

 
 

 
 

 2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan 
media audio visual 

  

 Rata-rata butir 2 =    
3 Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran 
  

 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran   
 3.1 Menyusunlangkah-langkah pembelajaran   
 3.2 Menentukan alokasi waktu pembelajaran   
 3.3 Menentukan cara-cara memotivasi siswa   
 3.4 Menyiapkan pertanyaan   
 Rata-rata butir 3 =    
4 Merancang pengelolaan kelas   
 4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

yang sesuai dengan media audio visual 
  

 
 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran  

 
 

 
 

 Rata-rata butir 4 =    
5 Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 
  

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian   
 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci 

jawaban 
  

 Rata-rata butir 5 =    
6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran   
 6.1 Kebersihan dan kerapian   
 6.2 Penggunaan bahasa tulis   
 Rata-rata butir 6 =    

RATA-RATA   
Nilai performansi guru   
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Lampiran 15 

DESKRIPTOR  

LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI GURU  (APKG) 1 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

- Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari 

yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 
jelas tetapi lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan 
logis, atau lengkap dan logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 
logis. 

 

 Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan 

hidup (life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi 
tidak operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional tetapi tidak sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional dan sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, vidio cerita 
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rakya, suara). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Direncanakan penggunaan satu macam 
media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan 
Direncanakan penggunaan satu macam 
media yang sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, CD, dan 

sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 
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guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, melakukan 

percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

g. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam deskriptor tampak 
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 
 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 
pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
3 
 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan dan materi pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan 
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4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan, 
disertai rencana kegiatan terstruktur dan 
mandiri 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 
 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 
bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 
tampak pada deskriptor sebagai berikut. 
 

Skala 
Penilaian 

Penjelasan 

1 
 
2 

 
3 
 
4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 
inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
3 
 
4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau 
pemahaman  
Terdapat pertanyaan penerapan. 
Terdapat pertanyaan analisis dan atau 
sintesis.  
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 
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b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan 

guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, 

menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.

  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 
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    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 
dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 
dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 
ketercapaian Tujuan Pembelajaran 
Klasikal. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif disertai 
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pencantuman kunci jawaban 
 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 
tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 16 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) II 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

 
NO 

 
ASPEK PENILAIAN 

NILAI YANG DIPEROLEH
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran   

 c. Menyiapkan alat, media, dan sumber 
belajar. 

  

1. NAMA  :  AUJI HALAWATI ZULFAH 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI 01 PANICAN 

3. KELAS : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

5. WAKTU : 5 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL  

 PERTEMUAN 1 : Rabu, 24 April 2013 

 PERTEMUAN 2 : Kamis, 25 April 2013 
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 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas    

 Rata-rata butir 1 = P   
2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran   

 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran   

 2.2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan, siswa, 
situasi, dan lingkungan 

  

 2.3 Menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

  

 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dalam urutan yang logis 

  

 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
secara individual, kelompok, atau 
klasikal 

  

 2.6 Mengelola waktu pembelajaran
secara efisien 

  

  

 Rata-rata butir 2 = Q   
3 Mengelola interaksi kelas   

 
 

3.5 Memberi petunjuk dan penjelasan 
yang berkaitan dengan isi 
pembelajaran 

 
 

 
 

 3.6 Menangani pertanyaan dan respon 
siswa 

  

 3.7 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, 
isyarat dan gerakan badan 

  

 3.8 Memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa 

  

 3.9 Memantapkan penguasaan materi 
pembelajaran 

  

 Rata-rata butir 3 = R   
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4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar. 

  

 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, 
luwes, terbuka, penuh pengertian, dan 
sabar kepada siswa 

  

 4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar   

 4.3 Mengembangkan hubungan antar-
pribadi yang sehat dan serasi 

  

 4.4 Membantu siswa menyadari 
kelebihan dan kekurangannya 

  

 4.5 Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

  

 Rata-rata butir 4 = S   
5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran mata pelajaran 
tertentu 

  

 4.2 Mengembangkan pemahaman 
pembelajaran Bahasa Indonesia 

  

 4.3 Mengembangkan pemahaman 
konsep waktu 

  

 4.4 Mengembangkan pemahaman konsep 
ruang 

  

 4.5 Melaksanakan kemampuan khusus 
dalam mata pelajaran Bahasa 
Indonesia dengan pendekatan 
pembelajaran menggunakan media 
audio visual. 

  

 5.4.1  Bertanya   

 5.4.2  Masyarakat belajar   

 5.4.3  Refleksi   

 5.4.4 Penilaian sebenarnya   
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 Rata-rata butir 5= T    

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 

  

 5.3 Melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran 

 
 
 

 

 5.4 Melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 

  

 Rata-rata butir 6 = U   

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru   

 6.3 Keefektifan proses pembelajaran   

 6.4 Penggunaan bahasa Indonesia tepat   

 6.5 Peka terhadap kesalahan berbahasa 
siswa 

  

 6.6 Penampilan guru dalam pembelajaran   

 Rata-rata butir 7 = V   

RATA-RATA   
NILAI APKG II   
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Lampiran 17 

DESKRIPTOR 

LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI GURU  (APKG) 2 

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar 

Penjelasan: Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1) Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

2) Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

3) Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

4) Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 
dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator  : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas 

harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 
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b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan  : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk 

mulai belajar. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang 

atau menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( 

apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 
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kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. Untuk 

menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru 

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan 

situasi dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator  : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

Penjelasan  : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan 

media pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 
 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Guru tidak menggunakan media  

Guru menggunakan satu media namun 

tidak sesuai dengan materi dan kebutuhan 

peserta didik. 

Guru menggunakan satu media dan 

sesuai dengan materi serta kebutuhan 

anak. 

Guru menggunakan lebih dari satu media 

dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 

anak  

 

Indikator  : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

Penjelasan  : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 

dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas 

atau PR pada akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b 
dan c tampak 
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3 
 
4 

Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; 
atau b, c, dan d tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat 

individual, kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan 

untuk memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau 

membentuk dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

   a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

   b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

    d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok 

atau individual) yang sedang dikelola. 

   e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal. 

     f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan 

supaya tidak terjadi stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 
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3 

4 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

   a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

   b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

    c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang   

         ditentukan. 

   d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

    e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

   f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat / lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator  : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 
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bertalian dengan isi pembelajaran. Penilaian perlu mengamati 

reaksi siswa agar skala penilaian dapat ditentukan secara tepat. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala 
Penilaian 

Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 
efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

 

Indikator  : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

 
3 

 
 

4 
 

 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 
pertanyaan / pendapat  atau tidak 
menanggapi pertanyaan / pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang 
mengajukan pertanyaan / pendapat, 
sesekali menggali respons atau 
pertanyaan siswa dan memberi respons 
yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa 
selama pembelajaran berlangsung dan 
memberikan balikan kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk 
merespon pertanyaan temannya atau 
menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 
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Indikator  : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

Penjelasan  : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

   d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

   

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan  : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 
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pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c.  Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

yang mampu menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi.  

   

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan  : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru 

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan cara 

merangkum, meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan 

sebagainya. Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama 

proses pembelajaran. Untuk menilai butir ini digunakan skala 

penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau 
meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat 
rangkuman atau ringkasan atau meninjau 
ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 
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positif siswa terhadap belajar. 

Indikator  : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada 

siswa. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ 

calon guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa.  

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif  

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

  

Indikator  : 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan  : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. Untuk menilai butir ini 

perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru menunjukkan 

kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 
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dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator  : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap 

hal-hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

mengahapi kesulitan. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.

  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan 
terhadap siswa yang membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu 
temannya yang membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 
kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator  : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa.Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

sebagai berikut. 
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a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

Indikator  : 5.1  Mengembangkan pemahaman pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Penjelasan : Pembelajaran bahasa Indonesia meliputi penggunaan pemilihan 

kata yang tepat, penggunaan EYD yang tepat serta bahasa tulis 

yang tepat. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

Menggunakan  pilihan kata yang tepat 
 
Menggunakan pilihan kata sesuai 
dengan EYD dan  materi yang 
diajarkan. 
 
Menggunakan pilihan kata dan bahasa 
tulis sesuai EYD 
 
Membimbing siswa memahami bahasa 
tulis yang sesuai dengan EYD 

 

Indikator : 5.2  Mengembangkan pemahaman konsep waktu. 

Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

mengembangkan pemahaman nilai-nilai masa lalu yang dapat 

diterapakan untuk masa kini dan masa yang akan datang. 
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   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
 

Mendeskripsikan masa silam 
Mengaitkan masa silam dengan masa 
kini. 
Menggali nilai masa silam yang 
berguna bagi masa kini. 
Menggali nilai masa silam yang dapat 
diprediksi manfaatnya bagi masa yang 
akan datang. 

 

Indikator : 5.3  Mengembangkan pemahaman konsep ruang. 

Penjelasan : Konsep ruang mencakup konsep lokasi, jarak, wilayah, 

teritorial, ruang angkasa, dan dinamika keruangan seperti 

tempat terjadinya cerita rakyat.  

   

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 

 

Menyajikan konsep secara verbal. 
Menyajikan konsep dengan 
menggunakan data dan fakta. 
Membimbing siswa memanfaatkan 
fakta dan data untuk memahami 
konsep secara individual. 
Membimbing siswa memanfaatkan 
fakta dan data untuk memahami 
konsep secara individual. 
Membimbing siswa memanfaatkan 
fakta dan data untuk memahami 
konsep melalui diskusi dengan siswa 
lain.  

 

Indikator : 5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia dengan pendekatan pembelajaran 
menggunakan media audio visual. 
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Penjelasan :  Guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan apa yang 
terjadi dalam pengalaman sehari-hari. Misalnya menyimak 
cerita Malin Kundang. Siswa harus mampu menggali pesan 
dari cerita tersebut. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti 

di bawah ini: 

a. Guru membangun pemahaman materi dengan 

 menghubungkan materi pembelajaran melalui 

 lingkungan dan pengalaman sehari-hari siswa. 

b. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

 memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan 

 dan menerapkan idenya sendiri. 

c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

 membangun pengetahuan dan pemahaman siswa 

 dengan menghubungkannya dengan lingkungan 

 disekitar siswa. 

d. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

 menuntut keterlibatan aktif siswa untuk membangun 

 pengetahuan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

1. Kegiatan bertanya.  

   Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor seperti    di bawah 

ini: 
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a. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

 menumbuhkan rasa keingin tahuan siswa sehingga 

 siswa memiliki motivasi untuk bertanya. 

b. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 

 tentang materi pembelajaran yang masih kurang jelas. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

 jawab terkait dengan materi pembelajaran yang akan 

 dibahas. 

d. Guru menyimpulkan pembelajaran dan mengetahui 

 tingkat pemahaman siswa dengan melakukan tanya 

 jawab terkait dengan materi pembelajaran yang telah 

 dipelajari. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Masyarakat belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti  

di bawah ini: 

a. Guru memberikan media dan tugas pembelajaran untuk 

 di kerjakan dalam belajar berkelompok. 

b. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

 mengelompokan siswa yang anggotanya terdiri dari 

 siswa yang memiliki kemampuan yang heterogen. 

c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran agar siswa 

 dapat bekerjasama dengan anggota kelompoknya untuk 

 menyelesaikan tugas dari guru. 
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d.  Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

 mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Refleksi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti  

di bawah ini: 

a. Guru memberikan kesempatan siswa untuk belajar 

 dalam kelompok agar satu sama lain dapat saling 

 belajar dan dapat mengukur pemahamannya dengan 

 siswa lain. 

b.  Guru senantiasa memberikan masukan kesan dan saran 

 mengenai hal-hal yang dilakukan siswa dalam 

 kegiatan pembelajaran. 

c.  Guru selalu menilai dan memberikan masukan 

 terhadap  hasil pekerjaan siswa. 

d.  Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

 membantu siswa membuat hubungan-hubungan 

 antara pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan 

 yang akan dipelajari, misalnya dalam apersepsi siswa 

 di suruh mengingat materi pembelajaran yang lalu.

   

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 
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3 

4 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

4. Penilaian sebenarnya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti 

di bawah ini: 

a. Guru melakukan penilaian aktivitas belajar siswa 

 selama proses pembelajaran. 

b. Guru menilai proses dan hasil kerja kelompok siswa. 

c.  Guru menilai hasil tes formatif siswa. 

d.  Guru membuat latihan soal  yang sesuai dengan 

 materi pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator  : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala 

penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 

2 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau 
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3 

 

4 

 

memberikan tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui 

kinerja yang ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 

yang ditunjukkan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Pembelajaran lancar. 
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    b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

    c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

    d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

    b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

    c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-

kata daerah atau asing). 

      d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

   
 Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 
berbahasa tanpa memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan 
berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan 
memperbaiki kesalahan berbahasa 
temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa 
sendiri. 

    *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 
kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 
maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Berbusana rapi dan sopan. 

    b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

     c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

    d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 Satu deskriptor tampak 
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2 

3 

4 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 18 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI 01 PANICAN 

No No Induk Nama 
1 2896 Tegar Aisah 
2 2897 Andi Wibowo 
3 2932 Agus Prawira Yuda 
4 2934 Alda Ramandhika 
5 2936 Armen Nur Adycahya 
6 2950 Fiki Oke Fernando
7 2963 Putri Nurul Fatah 
8 2967 Septinur Khasanah 
9 2978 Amri Nur Andika
10 2979 Anggih Najhiba R 
11 2980 Adit Tia Setiawan 
12 2981 Barkah Sya'bandi 
13 2982 Bayu Prasetya Aji 
14 2985 Dinda Pradipta Ariyanti 
15 2986 Dika Setianti 
16 2988 Elfan Hidayah 
17 2989 Faid Elhar Yusuf 
18 2990 farah Aulia Rahma 
19 2991 Febri Ayu Ristiani 
20 2995 Ika Diana lestari 
21 2996 Intan Destiyasih Safitri 
22 2997 Laela Rahmadhani S 
23 2998 Lesta Sri Novi N 
24 2999 Marich putra R
25 3000 Miftah Fauzi 
26 3003 Rafli Nur Alamsyah 
27 3008 Rudi Tri Hidayat
28 3009 Sri Puji Rahayu 
29 3012 Tri Setia Aji 
30 3013 Vatin Noval Nur Islami
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31 3014 Vania Agustiani 
32 3015 Yuliana Diahningsih 
33 3095 Ahmad Syarif 

Jumlah 
Rata-rata 
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Lampiran 19 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 

DAFTAR NILAI  HASIL BELAJAR SISWA 

SEBELUM PENELITIAN DILAKSANAKAN 

No  
Nama  

siswa 

Nilai Hasil  

Tes  

Ulangan Harian 

Mencapai KKM 

Tuntas  
Tidak tuntas 

1. Tegar Aisah 70  √ 

2. Andi Wibowo 40  √ 

3. Agus Prawira Yuda 65  √ 

4. 
Alda Ramandhika 65  √ 

5. 
Armen Nur Adycahya 45  √ 

6. Fiki Oke Fernando 50  √ 

7. 
Putri Nurul Fatah 60  √ 

8. 
Septinur Khasanah 75 √  

9. Amri Nur Andika 45  √ 

10. 
Anggih Najhiba R 55  √ 

11. 
Adit Tia Setiawan 55  √ 

12. 
Barkah Sya'bandi 70  √ 

13. 
Bayu Prasetya Aji 65  √ 

14. 
Dinda Pradipta Ariyanti 85 √  

15. 
Dika Setianti 85 √  

16. 
Elfan Hidayah 55  √ 

17. 
Faid Elhar Yusuf 85 √  

18. 
Farah Aulia Rahma 85 √  
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19. 
Febri Ayu Ristiani 65  √ 

20. 
Ika Diana Lestari 75 √  

21. 
Intan Destiyasih Safitri 85 √  

22. 
Laela Rahmadhani S 95 √  

23. 
Lesta Sri Novi N 85 √  

24. 
Marich Putra R 65  √ 

25. 
Miftah Fauzi 75 √  

26. 
Rafli Nur Alamsyah 55  √ 

27. 
Rudi Tri Hidayat 65  √ 

28. 
Sri Puji Rahayu 65  √ 

29. 
Tri Setia Aji 65  √ 

30. 
Vatin Noval Nur Islami 85 √  

31. 
Vania Agustiani 55  √ 

32. 
Yuliana Diahningsih 50  √ 

33. 
Ahmad Syarif 75 √  

Jumlah  2215 12 21 

Rata - Rata 67,12   

Persentase Keberhasailan 36,36%   
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Lampiran 20 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 

DAFTAR NILAI PRE TEST SISWA 

No No Induk Nama Nilai Pre Test 

1 2896 Tegar Aisah 50 

2 2897 Andi Wibowo 40 

3 2932 Agus Prawira Yuda 70 

4 2934 Alda Ramandhika 55 

5 2936 Armen Nur Adycahya 50 

6 2950 Fiki Oke Fernando 60 

7 2963 Putri Nurul Fatah 55 

8 2967 Septinur Khasanah 60 

9 2978 Amri Nur Andika 55 

10 2979 Anggih Najhiba R 70 

11 2980 Adit Tia Setiawan 65 

12 2981 Barkah Sya'bandi 60 

13 2982 Bayu Prasetya Aji 60 

14 2985 Dinda Pradipta Ariyanti 75 

15 2986 Dika Setianti 70 

16 2988 Elfan Hidayah 70 

17 2989 Faid Elhar Yusuf 75 

18 2990 farah Aulia Rahma 70 
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19 2991 Febri Ayu Ristiani 65 

20 2995 Ika Diana lestari 60 

21 2996 Intan Destiyasih Safitri 70 

22 2997 Laela Rahmadhani S 65 

23 2998 Lesta Sri Novi N 75 

24 2999 Marich putra R 40 

25 3000 Miftah Fauzi 55 

26 3003 Rafli Nur Alamsyah 70 

27 3008 Rudi Tri Hidayat 65 

28 3009 Sri Puji Rahayu 75 

29 3012 Tri Setia Aji 55 

30 3013 Vatin Noval Nur Islami 75 

31 3014 Vania Agustiani 60 

32 3015 Yuliana Diahningsih 75 

33 3095 Ahmad Syarif 65 

JUMLAH  2080 

RATA-RATA 63,03 

SISWA YANG TUNTAS 6 (18,18%) 

SISWA YANG BELUM TUNTAS 27 (81,81%) 
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Lampiran 21 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 
 

DAFTAR NILAI POST TEST SISWA 

 

No No Induk Nama Nilai Post Test 

1 2896 Tegar Aisah 70 

2 2897 Andi Wibowo 65 

3 2932 Agus Prawira Yuda 90 

4 2934 Alda Ramandhika 75 

5 2936 Armen Nur Adycahya 70 

6 2950 Fiki Oke Fernando 70 

7 2963 Putri Nurul Fatah 90 

8 2967 Septinur Khasanah 90 

9 2978 Amri Nur Andika 80 

10 2979 Anggih Najhiba R 85 

11 2980 Adit Tia Setiawan 90 

12 2981 Barkah Sya'bandi 90 

13 2982 Bayu Prasetya Aji 100 

14 2985 Dinda Pradipta Ariyanti 100 

15 2986 Dika Setianti 85 

16 2988 Elfan Hidayah 90 

17 2989 Faid Elhar Yusuf 100 

18 2990 farah Aulia Rahma 90 
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19 2991 Febri Ayu Ristiani 70 

20 2995 Ika Diana lestari 75 

21 2996 Intan Destiyasih Safitri 85 

22 2997 Laela Rahmadhani S 95 

23 2998 Lesta Sri Novi N 85 

24 2999 Marich putra R 60 

25 3000 Miftah Fauzi 85 

26 3003 Rafli Nur Alamsyah 95 

27 3008 Rudi Tri Hidayat 80 

28 3009 Sri Puji Rahayu 90 

29 3012 Tri Setia Aji 75 

30 3013 Vatin Noval Nur Islami 100 

31 3014 Vania Agustiani 90 

32 3015 Yuliana Diahningsih 85 

33 3095 Ahmad Syarif 80 

JUMLAH  2780 

RATA-RATA 84,24 

SISWA YANG TUNTAS 27 (81,81%) 

SISWA YANG BELUM TUNTAS 6 (18,18%) 
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Lampiran 22 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 
 

REKAP NILAI HASIL BELAJAR SISWA  

SEBELUM DAN SESUDAH PEMBELAJARAN SIKLUS I  

DAN SESUDAH PEMBELAJARAN SIKLUS II 

No  Nama  
siswa 

 
Nilai Sebelum 
Pembelajaran 

 
Nilai  
Siklus 

1 

 
Nilai 
Siklus 

2 

Mencapai KKM 

Tuntas  
Tidak 
tuntas 

1. Tegar Aisah 50 75 95 √  

2. Andi Wibowo 40 
50 80 √  

3. Agus Prawira Yuda 70 
65 95 √  

4. Alda Ramandhika 55 
80 85 √  

5. Armen Nur Adycahya 50 
55 85 √  

6. Fiki Oke Fernando 60 
60 80 √  

7. Putri Nurul Fatah 55 
75 100 √  

8. Septinur Khasanah 60 
75 90 √  

9. Amri Nur Andika 55 
45 75 √  

10. Anggih Najhiba R 70 
85 100 √  

11. Adit Tia Setiawan 65 
70 95 √  

12. Barkah Sya'bandi 60 
80 90 √  

13. Bayu Prasetya Aji 60 
75 95 √  

14. Dinda Pradipta Ariyanti 75 
90 95 √  

15. Dika Setianti 70 
75 95 √  

16. Elfan Hidayah 70 
75 95 √  

17. Faid Elhar Yusuf 75
85 95 √  
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18. Farah Aulia Rahma 70 
85 100 √  

19. Febri Ayu Ristiani 65 
65 100 √  

20. Ika Diana Lestari 60 
75 100 √  

21. Intan Destiyasih Safitri 70 
85 95 √  

22. Laela Rahmadhani S 65
85 100 √  

23. Lesta Sri Novi N 75 
85 100 √  

24. Marich Putra R 40 
75 90 √  

25. Miftah Fauzi 55 
65 75 √  

26. Rafli Nur Alamsyah 70 
55 90 √  

27. Rudi Tri Hidayat 65 
70 95 √  

28. Sri Puji Rahayu 75
75 90 √  

29. Tri Setia Aji 55 
85 60  √ 

30. Vatin Noval Nur Islami 75 
75 100 √  

31. Vania Agustiani 60 
80 100 √  

32. Yuliana Diahningsih 75 
75 80 √  

33. Ahmad Syarif 65 
80 100 √  

Jumlah  2080
2430 3020 32 1 

Rata - Rata 63,03 
73,63 91,5   

Persentase Keberhasailan 18,18% 
 
69,69

% 

 
96,96

% 
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Lampiran 23 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 
NILAI HASIL TES FORMATIF PRA SIKLUS 

No No Induk Nama Nilai Menyimak  
1 2896 Tegar Aisah 70 
2 2897 Andi Wibowo 40 
3 2932 Agus Prawira Yuda 65 
4 2934 Alda Ramandhika 65 
5 2936 Armen Nur Adycahya 45 
6 2950 Fiki Oke Fernando 50 
7 2963 Putri Nurul Fatah 60 
8 2967 Septinur Khasanah 75 
9 2978 Amri Nur Andika 45 
10 2979 Anggih Najhiba R 55 
11 2980 Adit Tia Setiawan 55 
12 2981 Barkah Sya'bandi 70 
13 2982 Bayu Prasetya Aji 65 
14 2985 Dinda Pradipta Ariyanti 85 
15 2986 Dika Setianti 85 
16 2988 Elfan Hidayah 55 
17 2989 Faid Elhar Yusuf 85 
18 2990 farah Aulia Rahma 85 
19 2991 Febri Ayu Ristiani 65 
20 2995 Ika Diana lestari 75 
21 2996 Intan Destiyasih Safitri 85 
22 2997 Laela Rahmadhani S 95 
23 2998 Lesta Sri Novi N 85 
24 2999 Marich putra R 65 
25 3000 Miftah Fauzi 75 
26 3003 Rafli Nur Alamsyah 55 
27 3008 Rudi Tri Hidayat 65 
28 3009 Sri Puji Rahayu 65 
29 3012 Tri Setia Aji 65 
30 3013 Vatin Noval Nur Islami 85 
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31 3014 Vania Agustiani 55 
32 3015 Yuliana Diahningsih 50 
33 3095 Ahmad Syarif 75 

Jumlah 2215 
Rata-rata 67,12 
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Lampiran 24 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 
HASIL OBSERVASI PERFORMANSI GURU 

1. Data Nilai  Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan APKG I dalam 
Silkus I. 

 
No 

 
Aspek Penilaian 

 
Rata-Rata Nilai Yang 

Diperoleh  
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Merumuskan tujuan pembelajaran  3 3,5 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

3,33 3,33 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3,4 3,4 
4 Merancang pengelolaan kelas 3 3,5 
5 Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 
3,5 3,5 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 3,45 
Rata-Rata Semua Aspek 3,28 3,45 

Nilai Performansi Guru untuk Perencanaan 
Pembelajaran 

82 86,25 

 

2. Data Nilai Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan APKG II dalam 
Siklus I 

 
No 

 
Aspek Penilaian 

 
Rata-Rata Nilai Yang 

Diperoleh 
Pertemuan 1 Pertemuan 2
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1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3,5 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3 3 

3 Mengelola interaksi kelas 3 3,2 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar. 

 
3,2 

 
3,2 

5 Mendemonstrasikan keterampilan khusus 
dalam pembelajaran mata pelajaran 
tertentu 

3 3,14 

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 

 
3 

 
3,25 

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru 3,25 3,25 

Rata-Rata Semua Aspek 3,06 3,25 
Nilai Performansi Guru Dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran 
76,5 81,25 

 

3. Data Nilai  Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan APKG I dalam 
Silkus II. 

 
No 

 
Aspek Penilaian 

Rata-Rata Nilai yang 
Diperoleh  

Pertemuan 1 Pertemuan 2
1 Merumuskan tujuan pembelajaran

  
3,5 4 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

 
3,33 

 
3,33 

3 Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 

 
3,4 

 
3,6 

 

4 Merancang pengelolaan kelas 4 4 
5 Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 
3,5 3,5 
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6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 3,5 
Rata-Rata Semua Aspek 3,53 3,65 

 
Nilai Performansi Guru untuk Perencanaan 

Pembelajaran 

 
88,25 

 

 
91,25 

 
 

4. Data Nilai Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan APKG II dalam 
Siklus II. 

 
NO 

 
ASPEK PENILAIAN 

Rata-Rata Nilai yang 
Diperoleh 

Pertemuan 1 Pertemuan 2
1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3,5 3,5 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,33 3,5 

3 Mengelola interaksi kelas 3,4 3,6 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar. 

 
3,4 

 
3,6 

5 Mendemonstrasikan keterampilan khusus 
dalam pembelajaran mata pelajaran 
tertentu 

 
3,25 

 
3,5 

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 

 
4 

 
4 

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru 3,25 3,5 

Rata-Rata Semua Aspek 3,44 3,6 
NIilai Performansi Guru untuk Pelaksanaan 

Pembelajaran 
86 90 
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Lampiran 25 
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Lampiran 26 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
    UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 

  SD NEGERI 1 PANICAN 
     Alamat : Jl. Raya Panican, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga 53381 

 
       
   

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 421.2./023/2013 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Saptono Adi Wuryanto, S.Pd 

NIP : 19701025 199308 1 001 

Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Panican 

Alamat : SD Negeri 01 Panican 

Menerangkan bahwa: 

Nama : Auji Halawati Zulfah 

NIM : 1401409341 

Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Topik : Peningkatan Hasil Belajar Menyimak Cerita Rakyat Melalui 

Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Panican 

Purbalingga. 

Alamat : Desa Senon Kecamatan kemangkon 
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Benar-benar mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas 

akhir Skripsi di SD Negeri 01 Panican, Kabupaten Purbalingga. 

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Lampiran 27 

DOKUMNETASI  FOTO GAMBAR SISWA SELAMA MENGIKUTI 
PEMBELAJARAN 

 

 
 Ibu Indah Purwaningrum ketika sedang menjelaskan materi Cerita Rakyat. 
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 Aktivitas siswa ketika mengerjakan Lembar kerja siswa secara berkelompok. 

 
 Akrivitas siswa ketika menyimak cerita rakyat “Cindelaras”. 

 

 
 Antusias siswa saat menyimak cerita rakyat “Cindelaras”. 
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 Aktivitas siswa saat menyimak cerita rakyat yang diputarkan di depan kelas. 

 

 
 Siswa pada saat mengerjakan lembar tes formatif cerita rakyat “Cindelaras”. 
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 Aktivitas siswa saat menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh guru. 
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 Aktivitas siswa saat menyimak cerita rakyat “Malin Kundang”. 

 

 
 Aktivitas siswa saat mengerjakan tes formatif cerita rakyat “Malin Kundang”. 

 

 
 Salah satu kelompok saat akan mempresentasikan hasil diskusinya. 
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